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

De Koninklijke Marine wordt in 2011 vernieuwd.
Het tweede patrouilleschip van de Koninklijke Marine: Hr.Ms. Zeeland P841 werd op 20 november j.l. gedoopt door Karla Peijs, commissaris van de Koningin in Zeeland. De ceremonie vond plaats op
de scheepswerf Damen Schelde Naval Shipbuilding in Vlissingen.
De vier nieuwe patrouilleschepen van de Holland klasse worden in
2011 en 2012 indienst gesteld.
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• 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 Confédération Maritime Internationale (CMI).

Dit nummer
Bij de voorpagina.
Hoewel geen uitbreiding is het toch verheugend dat de Koninklijke Marine in 2011 met de nieuwe Holland klasse patrouilleschepen in 2011 volop ‘in de vaart’ blijft.
Inmiddels is ook Hr.Ms. Zeeland P841 op 5 november j.l. op de
werf Damen Galati in het water gegleden van de Donau. Het
schip wordt afgewerkt op de werf in Nederland.

In dit nummer o.a.:
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Nieuws van de afdelingen
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Marinenieuws
Boekenplank
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Nieuwe leden en overleden leden
AVOM-artikelen
Puzzelen met Danielle
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Op de ledenraadvergadering
is besloten dat de AVOM
vanaf heden opengesteld is
voor de actief dienende marineman/vrouw. Waar ik vorig
jaar december nog de wens
om dit te realiseren uitsprak
ben ik zeer verheugd u nu
deze aanpassing te kunnen
bevestigen. Het is een stap
voorwaarts en zo kunt u ook
contact houden met de uw
(oud)collega’s die nog varen.
Voor de actief dienende is dit
uiteraard dé mogelijkheid om lid
te worden van de avom en tijdens reünies nog weer
eens even bij te praten met de gepensioneerde
collega’s maar uiteraard ook met diegenen die de
marine in een eerder stadium hebben verlaten
en een andere betrekking hebben aangenomen.
Reünies en bijeenkomsten op de diverse afdelingen
zijn niet alleen bedoeld voor gepensioneerden maar
om elkaar weer te zien en om bij te kunnen praten. We streven er naar om contact te houden met
elkaar en in het bijzonder met de Marine waar we
allemaal onze binding mee hebben. Deze binding is
niet afhankelijk van het onderdeel waar we bij zijn
geweest, vloot, marinier, dienstvak of de tijd die bij
de marine is gediend maar is gelegen in het feit dat
we bij de marine hebben gediend.
Zoals velen van u weten bestaat de avom volgend
jaar 25 jaar en zullen we dit jubileum groots vieren. Er wordt een speciale bijeenkomst door onze
jubileumcommissie voorbereid waarop we u allen
graag welkom willen heten om dit heugelijke feit
gezamenlijk te vieren. Meer hierover zult u in de
komende maanden in VastWerken kunnen lezen.
De lcd (landelijke contact dag), gehouden bij
Bronbeek is een zeer geslaagde dag geworden en
daar kijken we met plezier op terug. Het weerzien van vele (oud)collega’s, de altijd op waarheid
berustende verhalen, de muzikale omlijsting en
de zeer geslaagde maaltijd hebben aan dat gevoel
bijgedragen.
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Zoals iedereen in de kranten leest en op het nieuws
kan volgen worden er substantiële bezuinigingen
opgelegd aan de krijgsmacht. Dit stelt de marineleiding voor een enorme uitdaging en er zal
veel creativiteit nodig zijn om dit alles in goede
banen te leiden. Wij zijn echter zeer verheugd u te
kunnen informeren dat de ondanks al deze bezuinigingen de Marinedagen in 2011 wederom gehouden worden, reserveer dit in uw agenda. Voor de
Marineveteranen is dit op 30 juni met aansluitend
de open dagen van 1 tot en met 3 juli.
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Tot slot wil ik u melden dat er een nieuwe penningmeester in het bestuur heeft plaats genomen en dat
we daarmee weer een compleet bestuur hebben.

26
29

Vanuit een besneeuwd Apeldoorn wens ik u allen
prettige feestdagen en een gelukkig 2011.  

30
31

Van de voorzitter

Jan Bomhof, algemeen voorzitter
De redactie van VastWerken: Ad, Cor, Danielle,
Fred en Harry, wenst alle lezers van VastWerken
fijne feestdagen en een heel gelukkig en gezond
2011 toe.
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hoofdbestuur

De ledenraad vergaderde 3 november 2010
Kascontrolecommissie

Brainstormen

De heer Gardien leest de verklaring
van de Kascontrolecommissie voor. Na
de melding dat geen onregelmatigheden hebben plaatsgevonden verleent
de ledenraad decharge aan het bestuur
voor het gevoerde financiële beleid. De
leden van de kcc, Leo Gardien en Joop
de Kinkelder worden bedankt.

over de
toekomst
van de
AVOM

Landelijke Contactdag 2011

Aanwezig:
Hoofdbestuur: J. Bomhof, G. Tigchelaar,
M. van de Velde.
Erelid: Th. Luijckx/
Afdelingen: J. Paartman (Alkmaar), H.
Bijleveld (Amsterdam), H. Scharloo (Den
Helder), J. Krikke (Drenthe), J. de Graef
(Eindhoven), J. Steenbergen (Friesland), J. Tak (Groningen), J. van Ulden
(Limburg-Zuid), B. van Loef (Nijmegen),
G. van Gils (Oost-Overijssel), J. Hopster
(Salland), H. Kwisthout (Stadsgewest
Breda), J. de Kinkelder (Utrecht, tevens
lid Kascontrolecommissie), A. Vlieger
(Veluwe/Achterhoek), N. Hertzberger
(Zeeland), C.J. Deering (Zuid-Holland).
Voorts: L. Gardien (Kascontrolecommissie, H. Faber (hoofdredacteur VastWerken).
Afwezig:
Hoofdbestuur: W. van Anen (vice-voorzitter) en M. van ’t Veer. Afdelingen:
Tilburg-Den Bosch (met kennisgeving)
en Limburg-Noord. Voorts: mevr. I. van
den Broek-Uyl (ledenadministratie).

Opening

Opnieuw was de
Korporaal van Oudheusdenkazerne in
Hilversum de plek,
waar de voorzitter
om half elf de vergadering opende.
Staande werden de
overleden leden met
een ogenblik stilte
herdacht.

Notulen 9 mei 2010

Dit leidt o.a. tot enige discussie over de
bloemstukken en de vergoedingen voor
de afdelingen. Duidelijk is dat het hb
bloemstukken legt namens de avom bij
vier nationale herdenkingen, 4 mei: De
Dam 4 mei: Den Helder en op de eerste
zaterdag in september in Roermond.
Leggen de afdelingen op 4 mei een
bloemstuk dan wordt dit vergoed, mits
op het lint de naam avom staat, zonder
toevoeging afdeling.
De afdelingen zijn vrij deel te nemen
aan regionale en plaatselijke herdenkingen, maar zij dragen dan zelf de kosten.
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Verkiezing P. de Leeuw tot lid van
het HB

Voorzitter Bomhof
introduceert Peter
de Leeuw, die tijdens
de lcd te kennen
had gegeven wel een
bestuursfunctie te
willen vervullen. Bij
handopsteken wordt
daarover gestemd en
blijkt dat een ruime
meerderheid voor is.
De Leeuw wordt als
lid van het hoofdbestuur belast met de
functie van penningmeester.

Rekeningenmisère

Voorzitter geeft te kennen dat er vier rekeningen zijn van de ing-Bank waar hij
al weken niet bij kan. Telefoontjes etc.
hebben nog geen resultaat opgeleverd.
Dat heeft te maken met de omslachtige
wijze van handelen bij de ing ingeval
van mutaties in het hoofdbestuur. Het
hb is voorstander van het beperken
van de rekeningen bij de ing-Bank. Het
blijkt dat ook afdelingen problemen
hebben en niet bij hun gelden kunnen
komen, zoals Den Helder, Groningen,
Amsterdam, Eindhoven en Overijssel.
(Inmiddels zijn door de nieuwe penningmeester al enkele andere rekeningen
geopend, kunnen afdelingen o.a. naar
een andere bank overstappen en zullen
hopelijk de moeilijkheden snel tot het
verleden behoren).

Geen contributieverhoging 2011

Deze mededeling van het hb levert wel
wat discussie op. Indertijd is besloten
dat om de twee jaar aan de hand van
de prijsindex wordt beslist over een
verhoging. Een voorstel van Salland om
per jaar de contributie met één euro te
verhogen wordt in stemming gebracht,
maar op Amsterdam na vindt dat geen
navolging. Dus afgewezen.

Begroting voor het jaar 2011

Dit vergt nog enige tijd, mede omdat
een bedrag wordt vrijgemaakt voor het
25-jarig jubileum van de avom.

Volgend jaar bestaat, zoals bekend de
avom 25 jaar. Er is een lustrumcommissie samengesteld, bestaande uit twee leden van het hb: Wim van Anen (voorzitter van de cie.) en Martijn van ’t Veer),
Theo Luijckx (erelid en oud-voorzitter),
Harry Schellekens (oprichter avom) en
Peter de Leeuw (penningmeester).
In eerste aanleg werd er aan gedacht
de lcd samen te laten vallen met de
Marinedagen in Den Helder, maar dat
zal niet lukken. Bovendien moet dan
iedereen twee keer naar Den Helder
afreizen.

Denk mee met de
jubileumcommissie
Iedereen die ideeën
heeft over de jubileumviering of een goed voorstel heeft wordt verzocht dit te melden bij
de lustrumcommissie. Meld dit dan bij de
voorzitter daarvan: Wim van Anen, e-mail:
w.v.anen@avom.nl

Veteranennieuws

De meeste veteranen zal het niet zijn
ontgaan dat er gesproken wordt over het
toelaten van actief dienenden als veteraan. Maar naar verluidt zijn er nogal
wat bezwaren tegen.
Er komen nieuwe marinepassen voor
de drie categorieën: veteranen, postactieven en dienstslachtoffers en gaan de
huidge vervallen. De nieuwe pas voor de
veteranen krijgt een oranje achtergrond.
De pas geeft alleen nog toegang tot militaire complexen op bijzondere dagen en
zal dan dienen als toegangspas.

Verslag IMC jeugdkamp

In het vorige nummer van VastWerken
is daarvan al uitvoerig verslag gedaan.
Jim Tigchelaar benadrukt nog de geweldige medewerking van de Marine. Jaap
Hart wordt nogmaals bedankt voor zijn
inzet.
Voorzitter Bomhof is bij de imc-vergadering in Wenen geweest, waar aan de
orde kwam hoe de verschillende Marines
meer voor elkaar kunnen betekenen. Er
komt een uitnodiging van de Italiaanse
Marine. Wordt t.z.t. gepubliceerd in
VastWerken. Als men er naar toe wil,
dan kan dat voor eigen rekening. In België is belangstelling voor de Victory.

Aanpassen AVOMkledingvoorschriften

Het bestuur staat ook goudkleurige
marineknopen op de avom-blazer toe.
De knopen zijn gratis af te halen bij het
plunjemagazijn in Den Helder, open van
ma t/m vr 08.00-15.00u.
De blazer is te koop bij de fa. Votex in
Nijmegen en als u de knopen bij uw
bestelling aanlevert, dan zetten ze die er
voor u aan.

Marineknopen (1)
goud op blauw

Marineknopen (2)
achtknoop en schootsteek

Dan de baret. Het dragen van een baret
met (onklaar) goudkleurig anker is toegestaan bij het verenigingstenue.
Zonder problemen verklaart de ledenraad zich hiermee akkoord en de voorschriften zullen worden aangepast.

Noot van de redactie: Zo zie je maar weer, na jaren
strijd tussen voor- en tegenstanders wordt soms
de strijdbijl zonder enige discussie begraven
wordt!

Toekomst van de AVOM

Eigenlijk een half uurtje brainstormen.
De voorzitter wil graag de avom openstellen voor de actieve marine-militair.
Hij stelt voor dat in een volgende ledenraad in stemming te brengen. Maar de
vergadering vindt dat niet nodig: breng
het maar direct in stemming.
Dan blijken er twee tegenstemmers te
zijn, te weten Breda en Utrecht, omdat
die liever eerst met de achterban ruggespraak hadden willen houden. Maar
ja, een overduidelijke meerderheid is
voor en aldus wordt het voorstel meteen
aangenomen.
Hoewel er, bij toerbeurt door avom,
com en Ex-Act, acties worden ondernomen om de namen en adressen van
dienstverlaters te krijgen (een hobbel
is de privacy) wordt gewaarschuwd dat
men er ook weer niet te veel van moet
verwachten. Steeds meer marinemensen
verlaten al vrij jong de dienst en pas op
latere leeftijd wil men terugkijken en
dan lid worden.
De voorzitter zal binnenkort met een
datum, tijd en locatie komen voor een
samenkomst van alle afdelingen en het
hb. Motto: “Afdelingsbesturen moeten
het HB voeden met informatie uit de
afdelingen.”

Rondvraag

Zoals altijd komen hier kleine zaken aan
de orde, die af en toe tot discussie leiden.
Uit het geheel van deze kleine zaken:
Eén of twee keer per jaar ledenraad?

Betaling contributie

Marco van de Velde trad, als ‘aankomend secretaris’ voor de eerste keer op als notulist.
En hij nam zijn functie zeer serieus, zoals
bleek.

Conclusie na de sluiting
Een zinvolle vergadering met weinig
hoogte- maar ook geen dieptepunten.
Maar is dat erg? Nee toch! We zijn immers een vereniging met in de doelstelling o.a. “het bevorderen van de kameraadschap van de leden van de vereniging.” En als dat in alle rust kan, is dat
een voordeel.
HF

Vakantie voor veteranen

Geachte leden.
Tot 2009 was u van ons gewend om aan het begin van het jaar een acceptgiro te
ontvangen voor de betaling van de jaarlijkse contributie. Met ingang van 2009 zijn
wij gestopt met de toezending van deze acceptgiro, maar ontving u nog wel een
briefje waarin u werd herinnerd aan de betaling van de contributie.
In het vervolg zijn er drie manieren om te voldoen aan de verplichting de door u
verschuldigde contributie tijdig te betalen:
1. Middels een aan ons verstrekte machtiging om de contributie van een door u
aangegeven bankrekening in te houden;
Dit is de eenvoudigste manier en u kunt altijd – binnen 59 dagen – de inhouding teniet doen.
2. U kunt ook uw bank middels een door u opgegeven Periodieke Overschrijving
(PO) opdracht geven de betaling jaarlijks te voldoen.
3. Of er zelf aan denken en de betaling tijdig doen.
Volgens het huishoudelijk reglement dient de contributie vóór 1 februari betaald te
zijn. Bij het ingebreke blijven wordt een opslag toegevoegd. Bij het uitblijven van de
betaling zal het lidmaatschap per 1 juni worden beëindigd.
Het bestuur geeft de voorkeur aan betalingswijze nummer 1. Een machtigingsformulier kan u worden toegezonden.
Bezwaren tegen deze maatregel kunt u richten tot het hoofdbestuur.
Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden voor 1 december.
Het bestuur

Van het Veteranen Instituut hebben
we een brief ontvangen waarin wordt
aangeboden om veteranen van de
AVOM die een handicap hebben of
chronisch ziek zijn en nauwelijks
met vakantie kunnen om van 25 tot
30 april 2011 een tocht mee te maken
met de Henry Dunant.
Bij de brief zijn formulieren ontvangen
waarmee men zich kan aanmelden.
Een leuk initiatief maar helaas weten
wij als bestuur niet wie van onze leden
onder genoemde categorie vallen. Daarom doen wij een oproep aan leden die
er voor in aanmerking komen om zich
te melden bij ons hb-lid: Martijn van ’t
Veer, Weverij 14, 1825 HH Alkmaar, T:
06 1466 3132
of e-mail: martijnvantveer@avom.nl
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redactioneel

UITGELICHT

Oud en nieuw

De redactie stelt in elk nummer aan één van de
hoofdbestuursleden een vraag over komende
activiteiten waar hij mee bezig is of waaraan
hij speciale aandacht wil geven.

Deze keer een
vraaggeprekje
met

Martijn
van ’t Veer
Public Relations
&
Ledenwerving

Wat zijn de speerpunten voor het beleid op
dit ogenblik?
Dat zijn er momenteel twee:
• het (mede)organiseren van het jubileumfeest samen met de jubileumcommissie,
• onderzoek hoe het is met de naamsbekendheid van de AVOM op internet
(sociale media).
De samenstelling van de commissie staat
in het verslag van de ledenraad, maar wat
gaan ze precies doen?
De jubileumcommissie is met zorg samengesteld. Uitgangspunt was het creëren
van een groot draagvlak vanuit de leden.
Want we willen er voor iedereen een
feestdag van maken en zorgen voor een
grote opkomst. De commissie onderzoekt
daarom veel tips en suggesties en maakt,
na overleg met het hoofdbestuur, ook
bindende afspraken namens de AVOM met
de betrokken partijen.
Als lid van deze commissie zal ik me inzetten om er mede een fantastische dag van
te maken.
Wat bedoel je met de naamsbekendheid
van de AVOM op internet?
De AVOM is sinds enkele maanden op
internet ook actief op Hyves en LinkedIn.
Dat zijn bekende sociaalnetwerk websites.
Om ‘jonge’ ex-marinemensen te bereiken
en aan te spreken is een plek in de digitale
wereld onmisbaar.
Via deze weg hebben we al resultaten geboekt, maar uit een klein onderzoek via de
LinkedIn pagina van de Koninklijke Marine
blijkt dat 80% van de respondenten niet of
nauwelijks weet van de AVOM.
Dan is er nog heel wat te doen?
Inderdaad. Het zijn fikse vraagstukken waar
ik me de komende tijd in ga storten. Maar
de eerste winst is al behaald, de eerste
mijlen op de digitale zee zijn bevaren en de
eerste leden zijn op deze reis gevonden.
Als AVOM-leden mee willen discussiëren,
of bent u zelf actief op LinkedIn of Hyves,
sluit u dan aan bij onze groep. Hoe groter
de groep, hoe groter de naamsbekendheid
en ons bereik.
Bedankt Martijn en veel succes! Red.
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Honderd jaar geleden, in november
1910, landde voor het eerste een vliegtuig met piloot Eugène Ely op het dek
van een kruiser, de uss Birmingham.
Precies honderd jaar later landde een replica van de Curtis Pusher Biplane, met
oud-Navy commander Bob Coolbaugh
als piloot aan boord van het vliegdekschip uss George H.W. Bush (cvn 77).
Een prachtig voorbeeld van wat er in
een eeuw veranderd is. Zo zullen we pas
over enkele jaren de gevolgen in beeld
kunnen brengen van wat er na 1 januari
2011 veranderde. Hopelijk zullen dan alleen veranderingen ten goede te melden
zijn. [foto us Navy]

Koninklijke Marine in dienst is gebleven en heeft gediend van 1947 tot 1982.
Ik was nog nooit in de gelegenheid als
Korea veteraan – met een kleine beurs –
Korea te bezoeken. Ik vertelde hem dat
de meeste veteranen die er heen gaan
van de landmacht zijn, de marine hangt
er altijd een beetje bij. Mijn misschien
wat cynische opmerking dat, als wij niet
gezorgd hadden met vele andere schepen en bijbehorende vliegtuigen dat de
Noord Koreanen verstoken bleven van
munitie en andere zaken, de oorlog nog
langer geduurd had.
Ik vertelde hem dat ik hr.ms. van Galen, waar ik op voer tijdens de acties,
nagebouwd had. Ik zei hem dat ik deze
replica beschikbaar stelde voor de
Koreaanse Ambasade. De ambassadeur
bedankte me hartelijk en deelde me mee
dat het model dan waarschijnlijk het
beste zou kunnen worden geplaatst in
het Koreaanse War Museum. Hij zou
zich bovendien inspannen om mij in de
gelegenheid te stellen Korea te bezoeken.

Oud-Koreaveteraan bij
Korea-herdenking
Ambassadeur Yong-won Kim en Herman Repping met de
replica van de Van Galen

Hr.Ms. Van Galen D803

Van ons avom-lid Herman Repping
ontvingen wij onderstaand verslagje van
zijn bezoek op 15 september j.l. aan de
herdenking van de 60-jarige herdenking
van de Korea-oorlog.
“Even een kort bericht over de uitvoering van The little Angels van Korea. Ik
heb deze bijgewoond en daar, tijdens de
receptie, de Zuid-Koreaanse ambassadeur Yong-won Kim gesproken. Van het
een kwam het ander, o.a. dat ik een van
de weinige Koreastrijders ben, die bij de
Replica van Hr.Ms. Van Galen

Spontaan kreeg ik direct daarna een
uitnodiging om naar de Ambassade te
komen met mijn schip. Ze waren zeer
onder de indruk van het model en de
verhalen erbij.Het was voor mij een
heugelijke dag, ook het diner met de
Ambasadeur als niet-bobo.”
H.P.Repping (80)

Minister informeert parlement
over helikopterproject
Minister Hans Hillen heeft op 24
november j.l. de tiende jaarrapportage
van het helikopterpoject nh-90 naar de
Tweede Kamer gestuurd. Hij draagt
daarin onder meer een oplossing aan
voor problemen met puntbelasting van
het vloeroppervlak. Nederland heeft 20
toestellen besteld.
De bewindman informeerde het parlement verder over abseil-mogelijkheden
vanuit de nh-90 en de extra kosten die
met het project zijn gemoeid door gewijzigde Europese btw-regelgeving.
In de rapportageperiode, die liep tot 1
juli 2010, werden de eerste toestellen in
een tijdelijke configuratie geleverd. Deze
zogenoemde nato Frigate Helicopter
moc, kan worden gebruikt voor initiële
opleidingen en training, wat de gevolgen
van eerdere vertragingen beperkt.

Britse en Nederlandse marine
verstevigen band

Na levering van de definitief gecertificeerde helikopters, vanaf begin 2012,
neemt de nh-90 successievelijk het werk
van de Lynx-helikopter over. Eerst zijn
dat search and rescue-, kustwacht- en
militaire bijstandtaken. Later volgt ook
het werk aan boord van schepen.
De nh-90 is een Europees samenwerkingsproject voor de ontwikkeling en
productie van een middelzware helikopter in een variant voor maritieme
operaties en een variant voor transporttaken. Nederland neemt sinds 1991 met
Duitsland, Frankrijk, Italië, Portugal en
vanaf 2007 ook met België deel in het
eerste type toestel

Tamboer/hoornblazer
gezocht
Voor incidentele gevallen
wordt een
tamboer-hoornblazer
(liefst veteraan)
gezocht die bereid is
muzikale ondersteuning te verlenen
bij incidentele ceremonies bij het
Ned. Indië/Nieuw Guinea monument
te Roermond of bij een van de Indiëmonumenten op het landgoed Bronbeek
te Arnhem. Dat houdt in het blazen van
Taptoe of Last Post.
(NB: dit geldt niet voor de jaarlijkse
Indië-Nieuw-Guinea Herdenking in
Roermond op de eerste zaterdag van
september).
Voor Defensie blijkt het dikwijls onmogelijk hiervoor een actief dienende
militaire tamboer beschikbaar te stellen.
De eerste keer, dat een beroep op hem
zal worden gedaan zal zijn voorjaar
2011; dan zal namelijk een nieuwe
naamplaquette worden onthuld ter ere
van militairen én Papoea’s die in dienst
waren bij de Algemene Politie of het Papoea Vrijwilligers Korps en omgekomen
tijdens de strijd tegen Indonesië in v/m
Ned. Nieuw Guinea.
Gebleken is dat de bestaande naamplaquettes te Roermond en BronbeekArnhem niet compleet zijn.
Eventuele reiskosten zullen uiteraard
worden vergoed.
Aanmeldingen graag bij:
Peter Boegborn, commandeur b.d., email: peterhboegborn-c@telfort.nl
Theo Giesen, oud marnvd zm, e-mail:
secr.comlimburg@live.nl
Hans Slijkhuis, smrmarns b.d., e-mail:
hans.slijkhuis@online.nl

First Sea Lord Admiral Sir Mark Stanhope, bevelhebber van de Royal Navy
van het Verenigd Koninkrijk, heeft
op 6 oktober j.l. een bezoek gebracht
aan Commandant Zeestrijdkrachten,
vice-admiraal Matthieu Borsboom. Ze
bespraken de mogelijkheden om meer
samen te werken tussen de Koninklijke
Marine en de Royal Navy.
Een belangrijk onderdeel van het bezoek
was het verstevigen van de langdurige
samenwerking tussen de onderzeediensten van beide landen. Beide marines
werken al jaren zeer intensief samen.
De uk/nl Landing Force, onderdeel van
de uk/nl Amphibious Force, is daar een
voorbeeld van. De Royal Marines en het
Korps Mariniers passen dezelfde tactieken, technieken en procedures toe. Een
ander voorbeeld van samenwerking is
het opwerken en trainen van de scheepsbemanningen. De opvarenden van
fregatten, bevoorraders en amfibische
transportschepen doorlopen een deel van
hun trainingsperiode in het Verenigd
Koninkrijk.

Als dank voor zijn bijdrage aan de voortdurende samenwerking reikte Borsboom
de Prins Hendrik legpenning uit aan de
Britse admiraal. De legpenning wordt
sinds 1998 uitgereikt aan personen
of instellingen die zich op enige wijze
buitengewoon verdienstelijk hebben
gemaakt voor de Koninklijke Marine.
[foto’s Min.Def.]

Ook samenwerking China en
Nederland tegen piraterij
Commandant Zeestrijdkrachten viceadmiraal Matthieu Borsboom is op 23
november j.l. met een indrukwekkende
militaire ceremonie in Peking ontvangen
door zijn Chinese ambtsgenoot admiraal
Wu Shengli. Beide marinecommandanten waren het eens over het belang van
de vrije zee voor de handel en het nut
van samenwerking op het gebied van
antipiraterij.
De antipiraterijmissies in de Hoorn van
Afrika vormden de basis van de ontmoeting in Peking. China opereert vanaf
december 2008 met drie marineschepen
in de Golf van Aden om koopvaardijsche

Commandant Zeestrijdkrachten, vice-admiraal Matthoeu
Borsboom inspecteert de wacht samen met zijn Chinese
ambtgenoot, admiraal Wu Shengli [fotto Min. Def.]

pen onder Chinese vlag te beschermen.
“En daar ligt ons gemeenschappelijk
belang”, stelde Borsboom. “Want de
marine richt zich op het handhaven van
de vrije zee en treedt op tegen illegale
praktijken die het gebruik daarvan in
gevaar brengen.”
De Commandant Zeestrijdkrachten
bracht daarna nog een bezoek aan de
noordelijke vloot in Qingdao en de oostelijke vloot in Shanghai.

Misleid door de naam Hydra
Even een opmerking naar aanleiding
van het artikel “De oude Hydra gespot”
bij Marinenieuws op pagina 18 in nummer 4/2010.
Deze oude seiner werd al gelijk bunzig
bij het lezen van het boegnummer A144,
want dat kan nooit een Nederlands marineschip zijn geweest.
De foto verklaarde echter alles, want het
betreft de voormalige Britse Hydra, destijds een opnemingsvaartuig van bijna
80 meter lang en een waterverplaatsing
van 2700 ton.
Daar steekt ons duikvaartuig Hydra
(A850, voorheen Y8127) uit die tijd, met
een lengte van 23 meter en een waterverplaatsing van 69 ton maar schril
tegen af.
Een rectificatie lijkt mij op zijn plaats.
Met vriendelijke groet,
Rob Schouw

MK Suffisant en MP Parera
terugzien?
Wilt u bij een bezoek aan Curaçao en/of
Aruba MK Suffisant en de MB Parera of
de MK Savaneta nog eens terugzien?
Neem dan contact op met D.J. van
Helden, coördinator com-Ned-Antillen &
Aruba, E: dirkanans@onenet.an. Bezoeken zijn alleen op woensdag mogelijk.

Marinekalender 2011
Op het meiblad 2011 staat bij de foto
van de kranslegging op de Dam door
marine en koopvaardij vermeld dat dit
werd verricht door com-voorzitter Severs
en een vertegenwoordiger van de koopvaardij. Het blijkt bij nadere informatie
dat dit generaal Rudi Hemmes bd, erevoorzitter van de Vereniging Veteranen
Prinses Irenebrigade is.
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Piet Sterkenburg: een maritiem schilder die in het Noorden
Toen ik in augustus 2009 een bezoek bracht aan drs. Aron de Vries (lid van de Raad van Advies
van de AVOM) voor een interview viel ons in de huiskamer een schilderij op van een oorlogsbodem. Dat artikel over Aron de Vries heeft overigens gestaan in VastWerken nr 3/2009.
Het schilderij was van Peter J. Sterkenburg, mij tot dan onbekend, en de oorlogsbodem was
Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau. Het schilderij in de huiskamer was echter een print, het
origineel, een olieverf op linnen 70x110 cm en in bezit van Mr. F.W. van Gelder.
Het verhaal De Johan Maurits van Nssau en de trieste afloop er van is in dat nummer opgenomen.
Mijn interesse was gewekt, ook al omdat Aron me attendeerde op de veelzijdigheid van de
schilder en het maritiem werk dat hij had gemaakt. Na het overlijden van Peter Sterkenburg
in 2000 was er in 2001 een Stichting Maritieme schilderijen van Peter J. Sterkenburg opgericht met het doel om het werk van deze, helaas op 45-jarige leeftijd overleden Friese kunstenaar onder de aandacht te brengen bij een groot publiek. De Vries was lid van deze stichting,
hij verwees me naar de man die ‘alles van hem wist’, Ton van der Werf.

Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau. [Olieverf op linnen, 70x110 cm, geschilderd in 1998. Collectie mr. F.W. van Gelder]

Zo kwam het dat ik in het voorjaar van
2010 een bezoek bracht aan Ton van
der Werf en niet alleen onder de indruk
raakte van de schitterende schilderijen
die Peter op het doek had gebracht,
maar ook van het leven van de man
zelf. Precies 55 jaar geleden begint dat
verhaal met de geboorte van Peter,
namelijk op 15 december 1955 in Harlingen. Als jongen werd hij in dit Friese

Peter Sterkenburg
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havenstadje al met de zee geconfronteerd en zag hij met grote be;angstelling
het komen en gaan van schepen in de
haven. De liefde voor de zee erfde hij
ook van zijn vader, Joost Joshua, want
die was zeeman, namelijk officier bij de
koopvaardij. Het tekentalent van zijn
vader heeft hij tevens overgenomen. De
verhalen van zijn vader bij thuiskomst
en waarin de zee altijd de hoofdrol vervulde waren hoogtepunten uit de jeugd
van Peter. Vader Sterkenburg kreeg
echter genoeg van de lange maanden
afwezigheid van zijn gezin en besloot
aan de wal te blijven. Het gezin verhuisde naar Haamstede, maar kort na
de dood van Joost, Peters vader, keerde
zijn moeder Ans terug naar Friesland.
Van het weinige geld van de verzekering
kocht ze een huis in Franeker en daar
zou Peter een groot deel van zijn jeugd
doorbrengen.
Hij bleek ‘een aparteling’ te zijn. Deed
op school zelden of nooit zijn huiswerk
maar slaagde voor bepaalde vakken als
geschiedenis met hoge cijfers. Naast zijn
tekentalenten bleek hij als munten- en
postzegelverzamelaar ook talent te hebben voor de handel. Zijn hobby voor dure
auto’s kon hij daarmee betalen.
Zijn militaire dienst moest Peter vervullen bij het 47e Pantser Infanterie
Bataljon in Havelte. Ook daar werkte hij
superieuren op de zenuwen en daarom

gaven ze hem enkele schilderopdrachten. “Hij werd Nederlands eerste en
enige bataljonsschilder”, beweert een
van zijn vrienden.
Als groot bewonderaar van Carel Willink en Salvador Dali was hij zelf al eens
begonnen enkele surrealistische werken
te schilderen. Hij wilde graag naar de
Kunstacademie, maar dat werd hem
afgeraden. Aan kunst was geen droog
brood te verdienen. Toch probeerde hij
het bij de Academie Ubbo Emmius in
Leeuwarden, maar dat werd geen succes.
In de tachtiger jaren kwam de grote
verandering in zijn leven. Hij verhuisde
naar Zürich (vlak bij Harlingen) en
daar, in een huisje aan de dijk met de
zee en de weidsheid van de weilanden
voor en achter vond hij zijn draai. Peter
schilderde naar hartelust. In die tijd
ontdekte kunsthandelaar Aard Koster
Peter, toen hij een doek van hem zag
hangen in de Takema Galerij in Harlingen. Hij bezocht de schilder in zijn
witgekalkt huisje en zei hem maar te
maken wat hij zelf wilde. Het werd als
eerste een winterlandschap, voor zover
bekend het enige dat Peter ooit heeft
geschilderd. In 1985 besloot Koster voor
het eerst een tentoonstelling van Peters
werk te organiseren. ‘Door zijn verbondenheid met de zee is hij een schilder die
zeegezichten tot zijn favoriete onderwerpenm maakt’, schreef de kunsthandelaar
in de catalogus.

Schuimkopen op de golven. [Olieverf op linnen, 70x100 cm.
Geschilderd in 1985. Collectie André van Nimwegen].

Van de 40 geëxposeerde werken werden
er 35 verkocht. Over de jaren stegen de
prijzen, in het begin kostten zijn werken
zo’n 250 gulden maar later telde men er
graag 2500 en soms zelfs 4000 gulden
voor neer. Sommigen zagen in het de
grootste maritiem schilder van de 20ste
eeuw. Peter maakte zo’n 40 doeken per
jaar.
Sterkenburg had er bewust voor gekozden een realistische schilder te zijn.
Dat was niet de gemakkelijkste weg,
vond hij, want ‘je moet wel goed zijn,

wereldberoemd werd
want als je dat niet bent dan val je snel
door de mand. Bij abstracte kunst kan
iemand soms heel goed zijn onkunde
verbergen’. Hij maakte geen geheim
van zijn werkwijze. “Ik documenteer mij
voor een opdracht zoveel mogelijk. Alle
details moeten kloppen en ik maak dan
veel schetsen en foto’s. Daarna probeer
ik me voor te stellen hoe het schip eruit
zou zien als je er met een klein  bootje
langsvaart.’
Als Peter had gedacht dat hij in Zürich
lekker rustig en ongestoord als een
‘aparteling’ voor de rest van zijn leven
zijn zeegezichten zou kunnen produceren, dan vergiste hij zich totaal. Aan
de andere kant van de wereld woonde
en werkte een man die als een soort
Maecenas het leven van de lange Friese
schilder opnieuw een andere richting zou
geven.
Hongs van Canton. [Olieverf op linnen, 70x120 cm. Geschilderd in 1999. [Particuliere collectie].

Rusteloze oceaan. [Olieverf op linnen, 90x110 cm. Geschilderd in
1992. Collectie Jean Chang].

Ton van der Werf, sinds 2000 een jeugdige gepensioneerde, maar toentertijd directeur van de klm in Hongkong maakte
zijn vrouw attent op een schilderij dat
hij zag hangen toen zij over de Lijnbaan
in Rotterdam lopend bij een kunstgalerie
een schilderij zagen van een zeilschip
dat zo knap geschilderd was dat het wel
leek of ‘de wolken bewogen, het water
leefde en de wind de zeilen bolde.’ Het
bewuste doek bleek al verkocht te zijn,
maar Van der Werf kocht een doek
van een tjalk, later gevolgd doro bomschuiten. De klm inviteerde toen elk
jaar een vooraanstaande Nederlandse
kunstenaar om in Hong Kong te komen
exposeren. Van der Werf vond dat Peters
werk er uitstekend voor geschikt was.
Maar dat viel tegen, want Peter had
geen zin. Ton wist hem te overtuigen
om als broodschilder voor een maandelijks bedrag te schilderen wat hij wilde.
Uiteindelijk wist Peters zuster Femke
hem te overreden om 20 schilderijen te
maken voor de tentoonstelling in Hong
Kong. Een belangrijk onderdeel van de
afspraak was dat Sterkenburg een groot
doek van de haven van Amsterdam in
de 17e eeuw zou maken maar ook enkele
schilderijen van de haven van Hong
Kong. Peter vloog naar Hong Kong om
er enkele dagen schtesen te maken van

de haven. Het werd zijn eerste internationale expositie. Zijn naam was gevestigd en Peter was heel tevreden met de
nieuwe draai aan zijn carrière. Exposities volgden in Djakarta, Sydney enz.
In eigen land vond de grote ommekeer in
Peters carrière eindelijk plaats in 1998.
Hij ontving grote opdrachten, o.a. acht
schilderijen met taferelen uit de Tweede
Wereldoorlog voor de Stichting Maritiem
Erfgoed in Den Helder. De Holland Amerika Lijn wilde voor haar nieuwe cruiseschip, de ‘Amsterdam’, een zeven meter
lang schilderij hebben. Dit schilderij met
een vlootschouw in de 17e eeuw was het
grootste dat hij ooit maakte.
Ging het onze schilder dus wat dat
betreft voor de wind, hij kreeg wel
tegenslagen. Zijn vader was op 36-jarige
leeftijd overleden, maar in 1998 stierf
zijn tweede vader, met wie zijn moeder
in 1983 was getrouwd plotseling en in
2000 zijn broer Rob, pas 41 jaar oud.
Peters zuster haalde hem over zich ook
eens te laten onderzoeken omdat men
vreesde dat hij veel te hoge bloeddruk
had. Hij kreeg medicijnen voor de bloeddruk, maar vrienden van hem waren on-

gerust. Hij liep, heel ongewoon achter op
het tijdschema voor het grote doek voor
de hal en zag er bleek uit. Op de dag
voor Pasen belde hij zijn moeder dast hij
zich niet goed voelde, maar dacht dat het
een verkoudheid was. De volgende dag
bleek hij te zijn overleden. De harde klap
bleek voor zijn moeder te veel te zijn. Zij
overleed de volgende dag.
In het atelier van Peter Sterkenburg
in Zürich hing maandenlang een klmkalender, afgescheurd tot op de maand
maart en naast een tafeltje vol tubes
verf, blikjes en een lege colafles, een ezel
met een onvoltooid werk: een souvenier
van zijn laatste bezoek aan Ghana, de
eerste vage lijnen van wat een schilderij
van Kasteel Elmina had moeten worden.
Dat doek zou één van de meer dan
duizend werken zijn geworden die Peter
over de jaren heeft geschilderd, een rijke
productie van een kunstschilder die ongetwijfeld in herinnering van velen voorleeft. Niet alleen vanwege zijn prachtige
werk als artiest en ambachtsman, maar
ook als persoon, broer en vriend.
HF

VOC-schepen voor Amsterdam. [Olieverf op linnen, 100x180 cm. Geschilderd in 1998.
Collectie Société Europeénne de Banque, Luxemburg].

Met dank aan Ton vander
Werf, van wie wij toestemming kregen om
het levensverhaal van
Peter Sterkenburg in
het kort over te nemen
uit het boek ‘Met de
zee verbonden. Peter
J. Sterkenburg. Een
maritiem schilder
(1955-2000). Uitgegeven
door de Stichting Maritieme schilderijen Peter
J. Sterkenburg. In 2003
verscheen van dit fraaie
boek een tweede druk.
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De marinewereld in het vizier

Ad
de Kruijf

Horizon klasse jagers
De marines van Engeland, Frankrijk en Italie waren in het begin van denegentiger
jaren van de vorige eeuw alle drie toe aan een nieuwe klasse van luchtverdedigingjagers. De Franse marine ter vervanging van de oude jagers de Duquesne en
de Suffren. De Italianen ter vervanging van de vier Audace klasse jagers en de
twee kruisers van de Andrea Doria klasse. De Engelsen wilden het type 42 Sheffield en de Manchester klasse vervangen.
In 1993 besloten de drie landen te gaan
samenwerken om te komen tot een
nieuw type jager. Helaas haakte Engeland in 1999 af, maar de twee overige
landen gingen verder.
In september 2000 besloten Frankrijk
en Italië vier schepen te laten bouwen
die op 27 oktober 2000 werden besteld.
Twee bij dcn te Lorient in Frankrijk en
twee bij Fincantieri te Riva Trigosa in
Italië.
De kiel voor de eerste Franse jager, de
D 620 Forbin, werd gelegd op 16 januari
2004. De tweede in die klasse is genaamd D 621 Chevalier Paul.
De kiel voor de eerste Italiaanse jager,
de D 553 Andrea Doria, werd gelegd op
19 juli 2002 en de tweede is genaamd
D 554 Caio Duilio.
Technische gegevens
De afmetingen van de jagers zijn 152.9
× 20.3 × 8 meter en de tonnage bedraagt
volgeladen 6635 ton voor de Italiaanse
versie en 7050 ton voor de Franse.
Machinekamer: deze omvat  een codog
systeem bestaande uit twee Fiat/ge lm
2500 gas turbines 55.750 hp (47 mw).
Twee Semt-Pielstick 12 pa 6stc diesels
11.700 hp. De Italiaanse schepen behalen hiermee 29 en de Franse 31 knopen.
Met een snelheid van 18 knopen hebben
ze een bereik van 7.000 mijl.
Bemanning:
De Italianen hebben om dit geheel
gaande te houden 200 man nodig, de
Fransen 195.
De bewapening:
De Franse schepen hebben de navolgende bewapening: tussen de twee achterste
D620 Forbin

opbouwen staan 8 lanceerbuizen voor de
Exocet mm40  raketten die een bereik
hebben van 180 km  en een snelheid van
0.9 mach. (schip-schip); voor de brug zit
een vertikaal lanceersysteem van dcn
Sylver ingebouwd voor de Matra Aster
15 (16 stuks) en de Aster 30 (32 stuks).
Het systeem heeft 48 cellen en is ingedeeld in 6 x 8 modules.
De Aster 15 heeft een bereik van 30
km met een snelheid van mach 3 en
de Aster 30 gaat met een snelheid van
4.5 mach met een bereik van 100 km.  
(schip-vliegtuig).
Op de hangaar staat 1 vier cel lanceerinrichting van het type mbda Tetral voor
de Mistral raket die een bereik heeft
van 6 km en ook nog eens net boven het
water kan vliegen.
Ook zijn de schepen voorzien van een

tweetal Oto Melara 76 mm kanonnen en
2 x 20 mm Giat machinegeweren die 720
schoten per minuut afuren en een bereik
hebben tot 2 km.
Net voor de hangaar in de opbouw zijn
ingebouwd twee Eurotrop lanceerinrichtingen voor de Eurotrop mu 90 torpedo.
Deze heeft een bereik van 25 km met
een snelheid van 29 knopen en 12 km
met een snelheid van maar liefst 50
knopen.
De helikopter aan boord is de nh-90 heli.
De Italiaanse bewapening is iets anders;
daar staat tussen de twee achterste
opbouwen de Oto Melara Teseo mk 2A
in een 2 x 4 opstelling. De snelheid van
deze raket is ook 0.9 mach maar het
bereik is iets kleiner namelijk 160 km.
Het verticale lanceersysteem voor de
brug is nagenoeg gelijk aan het Franse
en de Italianen maken gebruik van
dezelfde raketten namelijk de Aster 15
en 30.
Het verschil zit in de kanonnen want,
zoals gebruikelijk, zijn de Italiaanse
schepen veelal voorzien van veel kanonnen. In deze klasse staan 3 kanonnen

D 552 Andrea Doria

van Otabreda 76mm/62 super rapid
kanon.
De torpedolanceerinstallatie is hetzelfde
en de helikopter is een nh-90 of de
Merlin.
Stealth
In deze klasse is veel stealth verwerkt
en het zijn mooie schepen om te zien.
Helaas worden er niet meer schepen besteld maar gaat men over op de nieuwste klasse fregatten die ook voor beide
landen worden gebouwd.
De Andrea Doria in begin 2009 in dienst
gesteld en de Franse Forbin zijn wel
bezig met de proefvaarten maar nog niet
volledig operationeel.
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Duitse onderzeeboten naar de sloop

tri-dimensionale schildwachtradar met
tff. De stoorzender van de radar omvat
een ngds systeem met 2 valstriklanceer-

installaties.
De bewapening van het Franse fregat: 8
Exocet mm40 blok 3 anti-ship raketten, 2
Otobreda 76mm supersnelle kanons en 2
mu90 lanceerbuizen.
Ten slotte is er een nh-90 heli aan boord.

Vergane Franse glorie

De U28 wordt binnengebracht,
rechts ligt de U28 al binnen ligt.

Midden jaren ‘70 had de Duitse marine
de beschikking over 24 kleine onderzeeboten, ongeveer 500 ton. Dat had te maken met de koude oorlog en omdat er in
de richting van het oosten geen echt diep
water was, had de Duitse marine meer
dan genoeg aan deze kleine, wendbare
boten. De spanningen namen af en daardoor waren de schepen overbodig. Mede
met het oog op de leeftijd ervan werden
steeds meer buiten dienst gesteld. In het
vorojaar van dit jaar zijn er een drietal
verkochjt aan de Zeesloperij Nederland
in ‘s- Gravendeel. De drie lagen opgelegd in Wilhelmshafen, ze werden door
de Poolse sleper Ikar naar ‘s-gRavendel
overgebracht. Als eerste de U26, gevolgd
door de U28 S177. Men zou direct daarna de derde en laatste gaan halen, maar
toen veranderde het weer en duurde het
nog enkele weken voor ook zij richting
de sloper ging, waar ze inmiddels voor
het grootste deel zijn gesloopt.

FS Chevalier Paul
D621

Foto Clemens Smit

Op weg naar ‘s-Gravendeel

Vergane
glorie

Snelheid 23 knopen dankzij 2x31280pk
ge/Avio gasturnies. 2x5875pk SENT
Pielstock diesels en 1 straalpropeller. De
Chevalier Paul beschikt over S-1850 lrr

Onlangs werd een ‘Oldie’ gespot die ligt
aangemeerd in Lorient, de T47 klasse
D624 Bouvet.
De T47 klasse torpedojagers omvatte 12
schepen, gebouwd tussen 1955 en 1957.
In de zestiger jaren werden de schepen
gemoderniseerd en als Georges Leygues
klasse fregatten herdoopt. De Franse
schepen waren langer dan gebruikelijk
bij de overige Europese jagers. Gebouwd
om de vloot te escorteren hadden ze een
lagere snelheid dan hun voorgangers,
die waren ingericht op onafhankelijke
acties. De voornaamste bewapening
bestond uit een Franse uitvoering van
een 127 mm granaat, die gebruik van
Amerikaanse munitie mogelijk maakte.
Van de twaalf fregatten zijn, naast de
D624 Bouvet in 1982, acht in de loop
der tijd uitdienst gesteld: D622 Kersaint
(1983), D625 Dupetit-Thouars (1988),
D626 Chevalier Paul (1971), D628 Vauquelin (1986), D629 D’Estrées (1985),
D630 Du Chayla (1991), D631 Casablanca (1984), D632 Guépratte (1985).
De overige drie eindigden hun actieve
periode als volgt: D621 Surcouf werd
aangevaren in 1971 en zonk als doelschip in 1972; D623 Cassard, gesloopt
in ‘74 en de D627 Maillé-Brèzé werd in
1988 als museumschip ingericht.

Een prachtige opname, gemaakt door
Capt. Lawrence Dalli, van het Horizon
klasse fregat van de Franse Mariene
Nationale. Het schip bezocht op 15 oktober j.l. als eerste van dit type de Grand
Hatbour van Malta.
De Chevalier Paul is het derde schip van
de Franse Marine met deze naam, genoemd naar Chevalier Paul, een Franse
admiraal uit de 17de eeuw.
De opdracht voor de bouw van deze serie
jagers werd in 2000 verstrekt aan dcns
en de Lorent Scheepswerf van de Thales
Group. De Chevalier Paul werd in dienst
gesteld in 2006 met als thuishaven Toulon. Zij is het zusterschip van FS Forbin.
Enkele technische gegevens: lengte:
152,87m, breedte 20,3m, diepgang 5,4m.
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“Zou ik iemand geraakt hebben?”
‘In De Peiling’ is een uitgave van de R.K.- en Prot. Geestelijke
Verzorging bij de Koninklijke Marine. Een lezenswaardig tijdschrift
dat in ene oplaag van 12.000 exemplaren wordt toegezonden aan
alle militairen, werkzaam bij de Koninklijke marine.
In het julinummer van het blad stond een artikel met bovenstaande titel. Humanistisch raadsman Hugo Houtgast heeft een
gesprek gehad met matroos Peter Buijs. Omdat het een goede
kijk geeft op de marine van vandaag, in het bijzonder waar de
huidige generatie marinemensen mee te maken heeft, willen we
u dit gesprek niet onthouden. We kregen de toestemming om het
in extenso over te nemen, waarvoor onze dank.
Red.

In februari, maart en april van dit jaar nam hr.ms. Tromp
deel aan operatie Atalanta. De Tromp beschermde koopvaardijschepen en schepen van het World Food Program en amison
(de missie van de Afrikaanse Unie in Somalië), en was in de
Golf van Aden om piraterij tegen te gaan. In deze maanden
heeft het schip de bezigheden van veel – vermeende – piraten
verstoord en ook verdachten aan boord kunnen vastzetten. De
eerste keer ging het om verdachten die mogelijk een – overigens mislukte – aanval op een koopvaarder hadden uitgevoerd. Omdat niet duidelijk was of ze iets met de aanval te
maken hadden, werden ze uiteindelijk vrijgelaten. Uiteraard
zonder hun wapens, die van hen werden afgenomen. Later
werd een groep mannen ruim een week vastgehouden, nadat
ze het Duitse schip ‘Taipan’ hadden geënterd. De Taipan werd
bevrijd door een interventie-eenheid van de mariniers. De piraten werden in Djibouti aan de marechaussee overgedragen
en zullen aan Duitsland worden uitgeleverd.
Matroos Peter Buijs is verbindelaar. Naast zijn reguliere
werkzaamheden aan boord was hij ook gevangenenbewaker,
de zogenaamde detainee-role.

Plastic bekertje

Verbindelaar van beroep, maar aan boord bewaker van gevangengenomen piraten. Matroos
Peter Buijs had die taak aan boord van Hr.Ms.
Tromp. Niet altijd gemakkelijk, wel enerverend.
Raadsman Hugo Houtgast sprak met hem.
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Peter: ‘Voordat we uit Nederland vertrokken hadden we een
cursus van de marechaussee gevolgd. De cursus was misschien aan de korte kant, maar hij was wel goed. We hebben
veel geleerd over hoe je detainees moet behandelen en over
procedures waar je rekening meer moet houden. Wat er werd
verteld, hebben we in het echt meegemaakt. Toch is dat anders dan in een cursus. Je komt voor vragen te staan, waarover je niets geleerd hebt. Een keer bijvoorbeeld had een van
de verdachten brandwonden aan zijn been. Daar sta je toch
even van te kijken. Dan moet je anders fouilleren dan je is geleerd. Sommige gevangenen hadden mogelijk tbc en ze hadden
vaak ook allerlei kwalen. Zoiets bepaalt natuurlijk wel hoe je
met die mensen moet omgaan.
In het begin moesten we dat allemaal nog een beetje uitvinden. Daar moet je voor jezelf een houding in weten te vinden.
We waren eigenlijk te soepel, zodat we een soort bedienden
werden van die gasten. Als ze water wilden, sprongen we
op; als ze naar het toilet wilden, sprongen we op. We hebben
geleerd duidelijker te zijn. Bij de tweede groep gaven wij aan
wat er kon en wanneer. Dat werkte veel beter.
Ik stelde me piraten voor als tot de tanden bewapende mannen, omhangen met kogelriemen. Als je dan zo’n groep in het
echt ziet en ze een paar dagen moet bewaken, zie je gewone,
kwetsbare mensen. Je ziet ze denken, je ziet ze staren, zich
vervelen. Dan zijn het gewone mensen die ook niet weten
waar ze aan toe zijn. Ik herinner me dat iemand van hen met
een plastic bekertje speelde. Hij scheurde het en maakte er
figuurtjes van. Dat trof me, want dat doe ik ook wel eens als
ik me verveel. Dan zie je ineens dat ze net zo zijn als jijzelf.

lastig. Het was lekker toen ze in Djibouti van boord gingen en
aan de marechaussee werden overgedragen.
Aan boord was ik ook schutter. Tijdens de bevrijding van de
Taipan stond ik buiten en heb ik met de .50 op de brug van
de Taipan geschoten. Dat was spannend. Je beseft dat je op
mensen gaat schieten. Van tevoren  controleerde ik steeds
opnieuw mijn wapen: checken, checken en nog eens checken.
En dan komt het bevel. Gericht vuren. Gelukkig zijn er geen
doden en gewonden gevallen, maar daar was ik met mijn
hoofd wel mee bezig. Zou ik iemand geraakt hebben? Ik vond
het prettig om te horen dat er geen slachtoffers waren. Kort
daarna stond ik weer in de hangar tegenover de mensen die ik
had beschoten en die zelf ook hadden geschoten. Dat was wel
vreemd. Van de enorme adrelinestroom tijdens de actie, naar
de rust van de hangar met een groep piraten die erg onder
de indruk leken van wat er was gebeurd. Heel mak waren ze
en ze werkten volledig mee. Maar ik keek wel het rijtje af:
wie van hen zou er op ons geschoten hebben? Ik wist het niet
van hen en zij wisten die knop omzetten: oké, nu ben ik weer
guard.

Schieten
Ik moest wel steeds een knop omzetten als ik met de gevangenen in de weer was. Je bent als bewaker toch niet jezelf,
je speelt een rol. Als je geen wacht hebt, zit je te lachen en
te stoeien met je collega’s, de drinkt je colaatje en ouwehoert
wat, of je gaat internetten.
Maar vijf minuten later zit je weer in dezelfde ruimte met de
mensen die je bewaakt en ben je de strenge bewaker. Je doet
je anders voor dan je in werkelijkheid bent. Je speelt een rol
en neemt de houding aan die daarbij hoort. Die knop moest
elke keer weer om. Het is een mentaal spelletje.
Ik was elke keer weer blij als mijn shift erop zat. Bij de eerste
groep merkte ik dat ik steeds minder zin kreeg om die hangar
binnen te gaan. Telkens de confrontatie met die lui die een
spel met je willen spelen… Ze staren je aan, kijken naar alles
wat je doet. Ineens beginnen ze te lachen. Zitten ze me dan uit
te lachen? Of wat is er?
Achteraf snap ik het wel. Ze hebben natuurlijk niks te doen.
Ik zou dan ook op alles reageren wat er gebeurt. Wat moet je
anders doen als piraat? Toen we voor de tweede keer piraten
aan boord hadden, vond ik het minder moeilijk om met ze om
te gaan. Juist omdat de rolverdeling duidelijk was en ik me
niet meer aan hen stoorde. Toch blijft die rolwisseling steeds

Niets gemerkt
Het was wel heel bijzonder om te doen. Ik vond het een mooie
ervaring. Je moet je voorstellen dat ik echt dagelijks met die
piraten heb gewerkt. Driekwart van jet schip heeft ze niet
eens gezien, want de rest van de bemanning mocht niet in de
hangar komen. Ik weet dat sommigen zelfs vroegen of er echt
piraten in de hangar zaten. Het schip voer namelijk gewoon
door en voor iedereen gingen ook de dagelijkse werkzaamheden gewoon door. De meesten hebben er niets van gemerkt
dat we piraten aan boord hadden. De bemanning maakte er
ook wel grappen over. Maar voor ons was het de dagelijkse
werkelijkheid. We werden tijdelijk uit ons normale werk gehaald, dat anderen moesten overnemen. Bij mij ging dat goed,
maar ik heb van iemand anders gehoord dat hij wel opmerkingen kreeg omdat hij zijn gewone werk niet kon doen. Gelukkig
heb ik heel veel positieve reacties gehad van mijn collega’s.
Hugo Houtgast

[foto’s Ministerie van Defensue]

Actueel nieuws
Nederlandse marine pakt weer piraten op aan kust Somalië
DEN HAAG - De Koninklijke Marine heeft dinsdagavond
24 november j.l na een achtervolging zeven piraten aangehouden voor de kust van Somalië.
De zeven zijn aan boord genomen van het marineschip
Amsterdam, waar al dertien piraten zaten die eind vorige
week waren aangehouden op verzoek van de officier van
justitie van het landelijk parket in Rotterdam.
De actie van de Amsterdam is de vijfde in korte tijd. Het
schip, met aan boord een speciale eenheid van het Korps
Mariniers, heeft bij die acties 44 piraten ontwapend.
Dinsdag werden de piraten door de boordhelikopter van
de Amsterdam ontdekt in een kleine, snelle boot met ladders en vaten brandstof aan boord.
De mannen vluchtten in eerste instantie naar het strand,
maar vertrokken na zonsondergang opnieuw naar zee. Na
een achtervolging en gericht vuur door de Nederlanders
gaven de piraten zich over.
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Hr.Ms. Amsterdam succecsvol

Hr.Ms. Amsterdam escorteert de Captain Said

Hr. Ms. Amsterdam heeft op 18 oktober
j.l. het schip ‘Captain Saïd’, varend voor
het World Food Programme (wfp) van de
Verenigde Naties, veilig begeleid naar
de haven van Boosaaso in Somalië. De
escorte, van het met 6997 ton aan hulpgoederen gevulde vrachtschip, gebeurde
vlak onder de Somalische kust waar veel
kapingen voorkomen.
Het was voor de eerste keer tijdens haar
antipiraterij-missie dat de Amsterdam
een schip van het wfp escorteerde. Het
vrachtschip uit de Comoren werd opgewacht in de haven van Berbera en begeleid naar de haven Boosaaso, waar de
hulpgoederen bestaande uit onder meer
meel en palmolie werden afgeleverd voor
de Somalische bevolking.
Een van de hoofdtaken van de antipiraterij-missie Atalanta is het beschermen
van de voedseltransporten van het WFP.
In Somalië heerst veel armoede en zijn
miljoenen mensen afhankelijk van de
hulp die wordt geboden door de internationale gemeenschap. Het is daarom van
het grootste belang dat de schepen met
hulpgoederen veilig is de Somalische havens aankomen en niet worden overvallen of gekaapt door piraten.

Als klap op de vuurpijl heeft het schip
op 24 november j.l. voor de vijfde keer
opgetreden tegen piraten.
Dit keer ging het om zeven mannen in
een skiff met twee grote 60 pk motoren,
ladders en vaten brandstof. Een speciale
eenheid van het korps mariniers voerde
de snelle actie in het donker uit.
Toen de vermoedelijke piraten de helikopter in de gaten kregen, vluchtten ze
naar het strand. De skiff bleef vervolgens onder constante waarneming van
het Fast Combat Support Ship.
Na zonsondergang vertrok het bootje
opnieuw naar zee. Hierop kwamen twee
rhib’s met mariniers en de Amsterdam
in actie. Lichtkogels werden afgevuurd
om de verdachten tot stoppen te dwingen, maar ze gingen er vandoor. Daarna
boardingteam vanuit 2 rhib’s (Rigid
is met hoge snelheid de achtervolging
Hull Inflatable Boats) de groep ongezien is ingezet en is er gericht gevuurd op de
motoren van de skiff. Daarop gaven de
geobserveerd en toen de negen kapers ’s
ochtends ongestoord dachten te vertrek- zeerovers zich over en zijn ze aan boord
genomen van de Amsterdam.
ken, waarschuwden de mariniers de
Met deze actie heeft hr.ms. Amsterdam
Amsterdam. Die zette daarop de Lynx
boordhelikopter in. Er werd met waarnu twintig vermoedelijke piraten aan
schuwingsschoten geprobeerd de piraten boord. De dertien piraten die eerder
tot stoppen te dwingen. Toen dat niet
werden aangepakt, zijn in opdracht van
lukte werd gericht op de bootjes geschode officier van justitie van het Landelijk
ten. De mannen sprongen overboord
Parket Rotterdam aangehouden. Deze
en probeerden zwemmend de kust te
groep wordt onder meer verdacht van
bereiken. Beide skiffs werden vervolgens   betrokkenheid bij de kaping van het
tot zinken gebracht. De piraten hebben
Zuid-Afrikaanse zeiljacht Choizil en de
wel de kust bereikt, maar zij zijn door de ontvoering van twee Zuid-Afrikaanse
vernietiging van hun boten en materiaal staatsburgers op 7 november.
voorlopig uitgeschakeld.
Het zeilschip Choizil werd ruim drie
weken daarvoor voor de kust van Tanzania gekaapt. Eenheden van eu-missie
Atalanta, waaronder hr.ms. Amsterdam,
hebben het zeilschip ontzet ende ZuidAfrikaanse schipper overgedragen aan
de Zuid-Afrikaanse autoriteiten. Diverse gesprekken met hem leveren veel
informatie op over de groep piraten die
verantwoordelijk is voor deze kaping.

De Amsterdam vuurt [fotos Min. v. Defensie]

Piraten op de vlucht

Hr.ms. Amsterdam heeft daarna op 6
november j.l. voor de kust van Somalië
de skiffs (motorbootjes) vernietigd van
een groep piraten. De piraten waren
een dag eerder al onderschept, maar
zij sloegen op de vlucht en wisten met
twee bootjes het strand te bereiken.
In de nacht hebben mariniers van het
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Hr.ms. Amsterdam heeft, na deze succesvolle actie een week later opnieuw
een groep piraten uitgeschakeld. De
boordhelikopter ontdekte een whaler en
2 skiffs dicht onder de Somalische kust.
Hoogstwaarschijnlijk wilden de zeerovers, die al enige dagen werden geobserveerd, op open zee een koopvaardijschip
kapen.
De whaler, het moederschip, was beladen met onder meer brandstofvaten
en ladders. In de skiffs zat een aantal
bewapende mannen. De Lynx-boordhelikopter stopte de eerste skiff met waarschuwingsschoten naast de boot, terwijl
de Amsterdam opstoomde. De mensen in
de whaler en de tweede voortvluchtige
skiff werden overmeesterd door mariniers in snelle rhib’s). Het moederschip
werd vernietigd en de skiffs in bewaring

De maritieme eenheden van het navoeskader jagen niet alleen zelf actief
op piraten, ook helpen ze de regionale
staten bij het ontwikkelen van eigen
capaciteit om piraterij te bestrijden.
Daarnaast kunnen de schepen worden
ingezet ter bescherming van schepen
van het World Food Programma en de
African Union Mission in Somalia.
De teller van de Amsterdam staat nu
op 44 ontwapende zeerovers en hun
aanvalsschepen.
Naast haar antipiraterijtaken
leverde de Amsterdam brandstof
aan een groot aantal schepen
van de eu en navo in het gebied.
Zij kunnen hun taken in het
operatiegebied langer uitvoeren
door de aanwezigheid van de
bevoorrader.

Nieuwe sonarstystemen
voor M-fregatten
De multipurposefregatten van de marine gaan hun Anaconda sonarsysteem
vervangen. De Koninklijke Marine heeft
hiervoor op 19 oktober j.l. op de Canadese ambassade in Den Haag een overeenkomst getekend met de Canadese
firma Ultra Electronics. Met de aanschaf
van de zogeheten Low Frequency Active
Passive Sonar (lfaps) wordt een zeer
krachtige onderwatersensor aan de vloot
toegevoegd.
De software voor de systemen wordt
geleverd door tno. Het gehele project
is in handen van de Defensie Materieel
Organisatie. Zij zijn de architect van
dit nieuwe systeem en verantwoordelijk
voor de integratie ervan aan boord van
de twee multipurposefregatten, hr.ms.
Van Speijk en hr.ms. Van Amstel.
Het lfaps-systeem wordt aangeschaft
ter vervanging van het huidige, verouderde, Anaconda passieve sonarsysteem.
De nieuwe actieve lfaps-systemen
kunnen op zeer grote afstanden doelen
detecteren en classificeren. Vanaf eind
2011 wordt begonnen met het installeren en testen van het eerste systeem
aan boord van hr.ms. Van Speijk.

Inmiddels is op hr.ms. Van Speijk op
het Marinebedrijf in Den Helder op 10
nobember j.l. de mast van het schip
af gehesen. Dit in het kader van een
levensverlengend onderhoud. Binnen
enkele maaanden zal een nieuwe mast
wordne geplaatst, die zal zijn voorzien
van o.a. de laatste redartechnologie.
[foto Ron Damman]

Hr.Ms. Johan de Witt nam
deel aan Emerald Move 2010
Beladen met 300 pallets met goederen, 153 voertuigen en 39 aanhangers
vertrok maandag 25 oktober j.l. het
amfibisch transportschip Hr.Ms. Johan
de Witt uit de haven van Den Helder
richting Senegal.
In november ging de internationale
oefening Emerald Move 2010 in de
Senegalese havenstad Dakar van start.
De oefening bereidde Defensie, samen
met een aantal andere Europese krijgsmachten, voor op mogelijk expeditionair
optreden op het Afrikaanse continent.
Emerald Move is onderdeel van een
serie oefeningen op het Afrikaanse continent die uitmondt in de grootschalige
oefening Joint African Lion 2013. Eme-

rald Move vormt tevens de eerste grote
amfibische oefening voor het Europees
Amfibisch Initiatief. Frankrijk, Italië,
België en Nederland demonstreren, in
samenwerking met gastland Senegal,
dat zij de capaciteit hebben om gezamenlijk buiten Europa een amfibische
operatie uit te voeren. Zodoende opereerden tot eind november meer dan 3.800
militairen, onder wie 780 Nederlanders,
11 schepen, 18 vliegtuigen en een paar
honderd voertuigen opereren op de grens
van land en water.
De inzet van de Netherlands Maritime
Force (nlmarfor), de uitzendbare,
operationele staf van de marine, bestaat
tijdens de oefening uit hr.ms. Johan
de Witt, de staf van nlmarfor, de 11e
en 21ste infanteriecompagnie van het
Korps Mariniers, eenheden van het
amfibisch gevechtsteunbataljon, een
duikteam van de Duik- en Demonteergroep, een Rapid Environmental Assessment team van de Hydrografische
Dienst en een bataljonstaakgroep van de
11 Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht.
Dit volledig zelfstandig opereren onder
zware klimaat- en terreinomstandigheden was de deelnemende eenheden van
het Korps Mariniers en 11 Luchtmobiele
Brigade op het lijf geschreven. De 11e en
21e Infanteriecompagnie van het Korps
Mariniers treden hierbij ook op als
amfibische landingseenheden. De mariniers en luchtmobiele militairen voeren
gezamenlijk para-acties uit.
De aansturing van alle landingseenheden, inclusief bijvoorbeeld vuursteun

vanuit zee, stond onder leiding van de
Commander Amfibieus Taskforce, commandeur Peter Lenselink. Hij is tevens
de de commandant Netherlands Maritime Force, waaronder alle maritieme
eenheden onder vielen.De oefening moet
tevens aantonen dat operaties, na een
geslaagde landing vanuit zee, minimaal
10 dagen op het land voortgezet kunnen
worden, zonder ondersteuning van het
gastland.
Joint African Lion 2013 en de reeks
oefeningen in de aanloop naar deze
eindoefening tonen het belang dat in
het Nederlandse buitenlandbeleid aan
Afrika wordt gehecht. De reden voor
deze extra aandacht is de aanwezigheid voor fragiele staten die regionaal
en zelfs wereldwijd een bedreiging voor
stabiliteit en veiligheid kunnen vormen.

Hydrografen zetten Senegal op de kaart

Het hydrografische Rapid Environmental Assessment team heeft in twee dagen
tijd het Senegalese landingsgebied tijdens de oefening in kaart gebracht. Het
5-koppige team levert daarmee onmisbare informatie voor de veilige inzet van
de vaartuigen van het Korps Mariniers.
Een opnemingsvaartuig voer 15 uur in
parallelle, rechte lijnen met een vaste
onderlinge afstand, door de monding
van de rivier Saloum. Iedere zandbank,
ondiepte en ieder obstakel in een gebied
van 30 vierkante kilometer werd daarbij
nauwkeurig in kaart gebracht.
De laatste hydrografische gegevens
van de Saloum stammen uit 1967. De
hydrografen karteerden tevens de 500
meter brede zijarm Marigot de Ndanga-

Een LCRM diende als opnemingsvaartuig voor het hydrografisch team. De peilingen en metingen resulteerden in een
kaart met dieptelijnen [fotos MinDef]
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ne. Deze riviertak komt op geen enkele
zeekaart voor. Aan boord werden de
verzamelde gegevens gecombineerd met
satellietbeelden en geanalyseerd, wat
resulteerde in een overzichtelijk beeld
van het gebied.
Het team stuurde de verzamelde informatie door naar de Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine in Den
Haag. Uiteindelijk wordt de informatie
verwerkt in officiële zeekaarten. Hiermee levert de dienst ook een essentiële
bijdrage aan de maritieme veiligheid
voor de civiele scheepvaart in Senegal.

Vlootschouw ter afsluiting

Emerald Move 2010 is eind november in
de Senegalese hoofdstad Dakar afgesloten met een vlootschouw en een kleine
parade. Het aandeel van Nederland aan
de oefening was aanzienlijk.
Onder het toeziend oog van de Commander Amphibious Task Force (CATF),
commandeur Peter Lenselink en de
Commander Landing Force (CLF),
schout-bij-nacht Eduardo Serra, voeren
7 schepen, waaronder Hr.Ms. Johan de
Witt langs het eiland Gorée. Na afloop
van het nautische evenement marcheerden een gecombineerd peloton van mariniers en militairen van 11 Luchtmobiele
Brigade door de straten van Dakar.
Commandeur Lenselink roemde de
gastvrijheid van Senegal en noemde het
uitermate geschikt voor oefeningen. Hij
zou er graag nog eens terugkomen voor
de trainingsmogelijkheden die het biedt.
Ook de samenwerking met de landen
van het European Amphibious Initiative
verliep zeer plezierig. Tussen de Nederlandse CATF-staf en Italiaanse CLF-staf
klikte het erg goed, vond hij. “Wij hebben laten zien dat we overal ter wereld
een expeditionair, logistiek zware, grote
(amfibische) operatie kunnen plannen,
leiden en uitvoeren!”

Marine duikt in de
geschiedenis
Duikers van de Duik- en Demonteergroep (ddg) van de Koninklijke Marine
hebben op 19 november in de Westerschelde naar restanten van het admiraalsschip De Walcheren gezocht. Het
vlaggenschip verging op 27 november

De Remus wordt tewater gelaten [ archieffoto MinDef]
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Vlootschouw ter afsluiting van Emerald Move 2010

1689 nabij de haven van Vlissingen.
Specialistische apparatuur heeft diverse onregelmatigheden op de bodem
waargenomen. De Koninklijke Marine
onderzocht
“De kop van Vlissingen staat bekend
om een sterke stroming en veel scheepvaart”, legde het hoofd specialistische
duikteams, luitenant-ter-zee Wiebe Wester uit. “Om veilig te kunnen werken
zijn we afhankelijk van het tij. Hierdoor
zijn er per dag slechts twee momenten
waarop gedoken kan worden.”
In april van dit jaar vermoedden onderzoekers het wrak van de Walcheren te
hebben gelokaliseerd. Met een meetschip van Rijkswaterstaat zijn op 20
meter diepte toen filmopnamen gemaakt
van de omgeving, maar was het zicht te
slecht om conclusies te kunnen trekken.
Al eerder waren door de Wrakduikstichting De Roompot (WDSR) met sonarapparatuur verkenningen uitgevoerd in de
omgeving van de loodshaven.
Overigens dreigde in 2009 nog het
onderzoek naar het gezonken admiraalschip te stranden op formaliteiten en
wettelijke procedures. Tot verdriet en
ergernis van maritiem historicus Doeke
Roos van de WDSR, omdat Rijkswaterstaat alleen nog medewerking aan de
stichting wilde verlenen als een professioneel duikbedrijf zou worden ingehuurd.
Roos (78) promoveerde in 2003 op een
proefschrift over het Zeeuwse admiralengeslacht Evertsen. In de archieven
vond hij ook stukken waarin werd
beschreven hoe het vlaggenschip op 27
november 1689 in het zicht van thuishaven kapseisde en zonk. Sindsdien
heeft Roos alles op alles gezet om de
exacte positie van het wrak te bepalen
en te ‘ontginnen’ ten behoeve van de
rijke Zeeuwse maritieme geschiedenis.
Daarbij hoopt hij ook minimaal één van
de 32 bronzen kanonnen te bergen die
nog op de bodem moeten liggen en de

Walcheren zo ‘tastbaar’ te maken voor
het museum. “Je praat over een schip
dat in de Engelse oorlogen nogal wat
heeft betekend”, vertelt Roos. “Het schip
ook waar Johan én zijn broer Cornelis
Evertsen de Oude sneuvelden in respectievelijk de Vierdaagse en Tweedaagse
zeeslag. Die mannen liggen nu in hun
fraaie marmeren praalgraf in de Middelburgse koorkerk.”

Admiraalschip Walcheren

De sterke stroming en een harde zuidwestelijke wind, werd de Walcheren
destijds noodlottig. Het schip met aan
boord admiraal Cornelis Evertsen, liep
in 1689 op het havenhoofd en sloeg
om. Hierbij lieten 20 bemanningsleden
het leven. Een verslag uit die tijd: “De
Walcheren 1689 terwijl de LuitenantAdmiraal Evertsen met zeven schepen,
twee fregatten,en een brander naar deze
gewesten terug keerde;bij welken terugtogt die opperbevelhebber naauwelijks
aan een zeer groot gevaar ontkwam,
daar het Admiraalschip,Walcheren, van
70 stukken, waarop hij zich bevond,
bij het binnen zeilen, door een uitschot
van wind of wel doorde nalatigheid der
stuurlieden, tegen het westerhoofd der
stad Vlissingen geweldig stootte, en weinige oogenblikken daarna, ten aanzien
en tot schrik van vele duizenden aan-

schouwers, omsloeg en zonk...”
Jarenlang belemmerde het scheepswrak
de doorgang en er volgden vele vergeefse
pogingen om het te ruimen. Zo bood in
1690 een zekere Jan Halebee van Sommelsdijk aan om de romp van het schip
op te halen door middel van”een koperen klok, onder waater tot zoodanige
ophaling dienstig.” (Not. der Adm. van
Zeeland). Of dit werktuig overeenkomst
vertoonde met de tegenwoordige duikerklokken is niet duidelijk, wel dat het
geen gevolg had, want in 1696 zit het
schip er nog en wordt aan een zekere Fr.
de Wilde “het noodige buskruid toegestaan tot het vullen der bommen, om
daarmede het verdonken schip Walcheren te doen springen.”
Uiteindelijk is het met buskruit uit
elkaar getrokken om de vaarroute naar
de toenmalige Koopmanshaven open te
houden.

raties in de Caraïbische Zee en de Golf
van Mexico. Hierbij onderschepten internationale eenheden in totaal 447.300
kilo cocaïne, 68.700 gram heroïne en
13.425 kilo marihuana. Ook werden 180
vaartuigen in beslag genomen en 706
drugssmokkelaars gearresteerd.

De SPVDS is een van de systemen waar de schepen tijdens
de oefening ervaring moesten opdoen.

Commandeur Peter Lenselink ontvangt de Legion of Merit
uit handen van Daniël Lloyd..

Zeilschip Urania won race op
de Noordzee

Mijnenjacht ‘in the picture’
Nagenoeg alle mijnenbestrijdingseenheden van de Nederlandse en Belgische
marine hebben in de buurt van het
Schotse Edinburgh in de laatste week
van oktober en de eerste week van
november deelgenomen aan de oefeniong Beneficial Archer. De oefening was
georganiseerd door de Mine Counter
Measure-staf (mcm) van nlmarfor en
een uieke gelegenheid voor de hele Mijnendienst om zich volledig op haar taak
te concentreren.

De Seafox gaat tewater. De bemanning doet ervaring op
hoe men de kabel van de Seafox en de kabel van de self
propelled variable depth sonar niet laten verstrengelen.
De kabels moeten natuurlijk uit de schroeven van het
schip blijven.

nieuwe wapen- en commandosystemen.
De oefening Beneficial Archer bood de
mogelijkheid om deze systemen en de
procedures in de praktijk te toetsen.
Aan de oefening namen o.a., naast bns
Aster, deel hr.ms. Haarlem, Middelburg,
Hellevoetsluis en Vlaardingen en een
Nederlands en Belgisch Remusteam.
Ook het hydrografisch opnemingsvaartuig hr.ms. Snellius speelde een rol in de
oefening, het voerde in het mijnenjachtgebied rapid environment assesments
uit.
{Bron en fotos: MinDef]

Het opleidingszeilschip van het Koninklijk Instituut voor de Marine (kim), heeft
op 25 oktober j.l. de ‘Race of the Classics for Young Professionals’ gewonnen.
hr.ms. Urania bleef 23 andere schepen
voor.
De vijfde editie van deze jaarlijkse zeilwedstrijd met klassieke schepen kende
een recordaantal deelnemers van 24
schepen en 650 jonge zeilers. Tijdens de
krachtmeting op de Noordzee hadden de
deelnemers te maken met harde wind en
ruige deining.
“We vlogen erover”, aldus ltz1 Stefjan Veenstra, commandant van hr.ms.
Urania. “Mijn team bestond uit een mix
van young professionals uit de Defensieorganisatie, zoals net afgestudeerde
officieren van het kim, juristen en psychologen.”

Hoge Amerikaanse
onderscheiding voor
drugsbestrijding

]Hr.Ms. Haarlem en Middelburg stomen samen op naar
hun mijnenjachtgebied.

Onze mijnenjagers zijn doorgaans druk
met het ruimen van historische munitie
opde Noordzee en voeren daarnaast nog
andere taken uit. Tijd voor gezamenlijk
oefenen is er zelden. In de afgelopen
jaren zijn de mijnenjagers van zowel ons
land als van België, na levensverlengend
onderhoud, opgeleverd met compleet

Vanwege zijn bijdrage aan de internationale strijd tegen drugs heeft commandeur Peter Lenselink op 4 oktober j.l. de
Legion of Merit ontvangen in Den Haag.
De hoge Amerikaanse onderscheiding
werd hem uitgereikt door de Amerikaanse admiraal Daniel Lloyd, directeur van
de internationale counterdrugsorganisatie Joint Interagency Task Force South
(jiatfs).
In zijn functies van Commandant der
Zeemacht in het Caraïbisch Gebied,
Commandant Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba en commandant Taakgroep 4.4 van jiatfs was commandeur Lenselink verantwoordelijk
voor een groot aantal counterdrugsope-

De winnende bemanning aan boord van de Urania.
Foto MinDef.

Hr.Ms. Rotterdam slaagt
voor examen
Het Landing Platform Dock ((lpd) hr.ms.
Rotterdam heeft in het Engelse Plymouth met succes examen afgelegd. Het
schip slaagde voor de anost, wat staat
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voor Amphibious Netherlands Operational Sea Training. Het examen, met een
ruime voldoende beoordeeld, vormt een
belangrijk ijkpunt voor het volgend jaar
als stationsschip naar Curacao vertrekt.
Wat de prestatie extra bijzonder maakt
is dat het Nederlandse schip voor de
opleiding slaagde met aan boord Zweedse mariniers en hun snelle Combat
Boats en met Cougars van het Defensie
Helikopter Commando. Het amfibische
transportschip kreeg in het trainingsprogramma niet alleen te maken met
aanvallen op zee, maar moest ook met
een hulpactie en een evacuatieoefening
laten zien wat de Nederlandse krijgsmacht kan betekenen. In de opwerkings- en examenperiode zijn ook vijf
volledige ploegen voor de Cougar-transporthelikopter gekwalificeerd om op
de Rotterdam landingen uit te voeren.
Cougars werden voorheen nooit ingezet
voor maritieme operaties. De Zweedse
luitenant-kolonel Patrik Gardesten van
het Eerste Marine Regiment sprak van
een zeer goede samenwerking. ‘We hebben dezelfde mentaliteit en dat maakt
het gezamenlijk optreden heel gemakkelijk.’
[Bron : Koninklijke Marine / ministerie
van Defensie]

Luchtmacht integreert
bij de marine
Militairen van 300 Squadron hebben
eind oktober voor de kust van Zuid-Engeland vier weken deel uitgemaakt van
de bemanning van Hr.Ms. Rotterdam.
De luchtmachters leerden aan boord van
het amfibisch transportschip met hun
Cougar-transporthelikopters maritieme
operaties uit te voeren.
Zo verkregen vlieginstructeurs in deze
periode een dekkwalificatie om met hun
toestel aan boord te kunnen landen.
Om de Cougar in de scheepshangaar te
stallen leerde het technisch personeel de
rotorbladen in te klappen. Ook specifieke zeetaken zoals het veilig optillen en
neerzetten van externe landingen staan
op het programma.
Na afronding van de training zijn de 6
complete Cougar-bemanningen van het
Defensie Helikopter Commando in staat
om dag-en-nacht-operaties te ondersteunen vanaf een zogenoemd Landing
Platform Dock (lpd).
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Groot-Brittannië snijdt in
de defensie uitgaven
Het Britse ministerie van Defensie gaat
rond 8% op het gehele defensiebudget
bezuinigen. Naast een ingreep in personeel op alle fronten hakt de beslissing
er om hms Ark Royal onmiddellijk uit de
vaart te nemen. Het zal tot 2020 duren
voordat de Britten twee nieuwe vliegdekschepen in de vaart zullen hebben.
De troepensterkte van de landmacht
zal met duizenden worden verminderd,
inclusief afvloeiing van tanks, de luchtmacht krijgt te maken met sluiting van
meerdere bases en bij de marine wordt
ingegrepen in materieel en mensen.
De oud-militaire denktank van het
Royal United Services Institute (rusi),
Alex Ashbourne Walmsley zei voor de
bbc-radio dat het schrappen van de Ark
Royal “very curious’ is. Het zal gevolgen
hebben voor de samenwerking in natoverband van de Britten.

Het vliegdekschip hms Ark Royal vierde
onlangs haar 25-jarige dienst. Het
schip is gebouwd bij de Swan Hunter’s
scheepswerf in Newcastle. De Ark Royal
werd o.m. ingezet in de Bosnia-crisis
in 1993/94, waarna een ‘extensiev refit
and upgrade’ werd uitgevoerd. Tijdens
de Golfoorlog in 2003 deed de Ark Royal
ook dienst. De Ark Royal is een van de
twee operationele Invincible Class vliegdekschepen.Zij kan 24 vliegtuigen aan
boord hebben. Het huidige schip is 211
meter lang, groter dan haar zusters, de
Invincible en Illustrious.

geven op de groeiden militaire kracht
van China en hun vloten onderzeeërs uit
te breiden.

Ruslands Bulava-missiletest
succes

Rusland heeft in oktober afgezien van
een volgende testversie van het ballistisch Bulava missile. De laatste testen
van de raket op 7 oktober waren volgens
de eerste resultaten zo succesvol, dat
voorlopig geen nieuwe testen nodig zijn.
De Bulava SS-NX-30 is een drietraps
voortgestuwde ballistische raket die
vanaf onderzeeboten kan worden afgevuurd. In het verleden waren er nogal
wat problemen met de test van de Bulava, namelijk 7 missers in 13 testen.
[Bron en foto RIA Novosti]

USS Ronald Reagan staat
voortdurend op scherp

Heeft China een nieuwe
stealth onderzeeboot?
China’s buren zijn bezorgd dat de Volksrepubliek wellicht al een eerste stealth
onderzeeboot klaar heeft. Een maand
geleden verschenen al foto’s van een
nieuwe Chinese onderzeeboot op verschillende websites. Dat werd officieel
een week later bevestigd toen de China
Shipbuilding Industry Corporation
onthulde dat de Wuhan scheepswerf
een nieuwe onderzeeboot klaar had, met
details van de boot.
De bezorgdheid van de buren betreft
voornamelijk de stealth-techniek die
schijnt te zijn toegepast. Een en ander
heeft tot gevolg dat er ontmoetingen
plaatsvinden tussen Japan, Korea,
Australië, Vietnam en Indonesië om
naar mogelijkheden een antwoord te

De bemanning van het nucleair aangedreven vliegdekschip USS Ronald
Reagan onderzoekt een vreemd voorwerp dat op zee werd aangetroffen. De
zogenaamde FOD walkdowns worden
dagelijks opgespoord en aan boord
gebracht. Daarbij is altijd grote voorzichtigheid geboden want zelfs minuscule restanten van een projectiel kunnen catastrofale gevolgen hebben. Het
vliegdekschip is permanent onderweg en
gereed voor actie.

Varia
Op zoek naar ...
Thomas van der Horst
Thomas van der Horst (1949-1980) was
een marineman in hart en nieren. Hij
was seiner/telexist. De familie van Van
der Horst heeft maar weinig marinefoto’s van hem. Wie heeft er nog foto’s
waar hij op staat?

Reacties: B.v.d. Familie van der Horst,
E: t.vdhorst@quicknet.nl

Machinekamerpersoneel
Hr.Ms. Tjerk Hiddes
Dick van Teulingen zoekt machekamerpersoneel dat gediend heeft op hr.ms.
Tjerk Hiddes van februari 1947 tot
november 1949.
Reactes: D. van Teulingen, 4 Burrow
Place, Torquay 3228, Australië. E: dlvantee@bigpond.com

Sebastiaan Boot
Sebastiaan (Sjaak) Boot, de opa van Suzanne Broeders, heeft in begin jaren vijftig als blokkenpaai/dekparty op hr.ms.
Karel Doorman gewerkt. Hij is begin ’54
naar Noorwegen gevaren. Waarscjijnlijk is dit een van zijn laatste, zo niet
de laatste, reizen geweest. Hij is in mei
van dat jaar met haar oma getrouwd en
is toen niet meer teruggekeerd naar de
Kaarel Doorman. Graag zou Suzanne
wat oude foto’s, verhalen, anekdotes of
andere herinneringen willen horen/zien.

Misschien herinnert zich iemand die
met hem gevaren heeft hem nog?
Reacties: Suzanne Broeders, Jaktstigen 4, 18146 Lidingö, Zweden. T:
+46764261904, E: suzizzle@hotmail.com

Van de Heuvel

Huub op ‘t Hoog (r) is op zoek vaan Van
den heuvel (l) afkomstig uit Eindhoven.
Samen hebben zij van 1960 tot 1962
in Ned. Nieuw-Guinea gediend bij de
Koninklijke Marine.
Reacties: H. op ’t Hoog, T: 0411 676560,
E: hopthoog@ziggo.nl

Vrienden van de
Naaldwijk nieuws
Extra vaartocht
Vlaggetjesdag Scheveningen
2011

De Naaldwijk is uitgenodigd om op zaterdag 11 juni mee te doen met demonstraties in de haven van Scheveningen
in het kader van Vlaggetjesdag.
Het ligt in de bedoeling op vrijdag 10
juni ’s morgens te vertrekken uit Haarlem en gelijk door te varen naar Scheveningen.
Op zaterdag 11 juni zal de Naaldwijk
het centrale punt zijn van diverse demonstraties in de voorhaven..
Zondagmorgen vertrekt de Naaldwijk
weer via IJmuiden naar Haarlem waar
wij hopen tegen de namiddag aan te leggen als alle bruggen en sluizen meewerken, maar dat is van latere orde.

U kunt meevaren met de Naaldwijk een
heel weekend beleven op deze super
gave oude mijnenveger. Een geheel verzorgd weekend staat u te wachten voor
de prijs van €. 195,00.
Wat is allemaal inbegrepen? De boottocht, 2x ontbijt, 3x lunch en 2x diner.
Wat nu te doen als u met ons mee wilt
varen? Gewoon even per e-mail  reserveren: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer zowel vast als mobiel.
Kijk ook op de website onder Vaartochten. Hier staat alle informatie.
Wel raden wij aan niet te lang te
wachten met reserveren. Er zijn maar
25 slaapplaatsen. Zijn er nog algemene
vragen mail dan naar r.w.f.verrijk@
planet.nl
Zet bij het aanmelden uw e-mail adres
op het formulier, dan kunnen wij zien of
wij het juiste e-mail adres in ons bestand hebben.
Met vriendelijke groeten en welkom aan
boord van de Naaldwijk,
Robert W.F. Verrijk, voorzitter

Boekennieuws
Drie massagraven voor de
Nederlandse kust

door Henk H.M. vand er Linden
Op 22 september 1914 gingen vlak voor
de Scheveningse kust drie Britse kruisers ten onder, de Aboukir, de Hague
en de Cressy. Met hen verdwenen 2200
mannen in de golven, waarvan ruim
1400 verdronken. De veroorzaker was
een eenvoudige Duitse onderzeeboot, de
U9. Voor de Duitsers was dit een enorme
opsteker aan het begin van de oorlog; bij
de Britten kwam het aan als een mokerslag, de grootste klap ooit toegebracht
aan de onoverwinnelijk beschouwde
Royal Navy.
De auteur heeft een buitengewoon toegankelijke reconstructie van dit drama
geschreven. Hij beschrijfto.a. de lotgevallen van de bemanningsleden en de
gevolgen, zowel vanuit Britse als Duitse
invalshoek. Een deel van de overledenen
bijvoorbeeld werd gered door Nederlandse koopvaardijschepen.
Uitgeverij Aspekt, Amersfoortsestr. 27,
3769AD Soesterberg.
ISBN 978-90-5911-990-1, paperback
Prijs € 21,95.
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AVOM-ACTIVITEITENKALENDER 2011
In deze AVOM-kalender wordt u op de hoogte gehouden van activiteiten in het hele land, georganiseerd door de afdeingen. Ook de reünies worden, als ze ons gemeld zijn
in de agenda opgenomen. Voor de volledige adressen van de locaties waarin de activiteiten plaatsvinden wordt verwezen naar de berichtgeving in het Afdelingsnieuws,
resp. in de rubriek Reünies of naar de info-adressen.
datum		 afdeling / locatie

activiteit / evenement

info / aanmelden

Nieuwjaarsreceptie in Het Onderonsje, Nieuwegein, 14.30-17.30u
Oploopmiddag in Markaz (Marinekazerne) Vlissingen, 13.30u
Nieuwjaarsborrel in MCC Lieuwenburg, Leeuwarden, 18.00u
Oploopavond / sjoelen in Clubgebouw Voor Anker, Nijmegen, 20.00u
Inloopmiddag afd. Friesland in MCC Lieuwenburg, Leeuwarden, 13.00u
Nieuwjaarsreceptie in De Nieuwe Aanleg, Almen, 14.00u
AVOM-leden welkom in Veteranencafé Maritiem, Kattenburgerplein, 13.30u
Nieuwjaarsbijeenkomst in Clubgebouw Vriendenpost, Zwolle, 19.30u
Nieuwjaarsreceptie in De Boei, Alexanderkazerne, Den Haag, 13.00u
Gezelligheidsbingo in Clubgebouw Voor Anker, Nijmegen, 20.30u
Soos/oploopmiddag in de Rokwa, Rotterdam, 14.00u
Nieuwjaarsreceptie 14.00-17.30u in Clubgebouw Voor Anker, Nijmegen
Nieuwjaarsreceptie in Marine Etablissement Amsterdam, 19.30u
AVOM-leden welkom in Veteranencafé Maritiem, Kattenburgerplein, 13.30
Soos/oploopavond in De Boei, Alexanderkazerne, Den Haag, 20.00u
Veteranencafé afd. Friesland in MCC Lieuwenburg, Leeuwarden, 13.00-18.00u
Soosmiddag van 14.00-17.30u in Clubgebouw Voor Anker, Nijmegen

T 06 29073239 / bert.kramer@casema.nl
T 06 54224623 / peute@zeelandnet.nl
E jac.steenbergen@hotmail.com
T 06 13506938 / pmstamcj@upcmail.nl
T 058 2661509 / aceromkema@planet.nl
T 0575 431296

Oploopmiddag in Markaz (Marinekazerne) Vlissingen, 13.30u
Oploopavond / sjoelen in Clubgebouw Voor Anker, Nijmegen
Algemene Ledenvergadering Clubgebouw Vriendenpost, Zwolle
Gezelligheidsbingo in Clubgebouw Voor Anker, Nijmegen, 20.30u
Soos/oploopmiddag in de Rokwa, Rotterdam, 14.00u
Inloopmiddag afd. Friesland in MCC Lieuwenburg, Leeuwarden, 13.00u
AVOM-leden welkom in Veteranencafé Maritiem, Kattenburgerplein, 13.30u
Oploopavond in Longroom Marine Etablissement Amsterdam, 19.30u
Jaarvergadering afdeling, Clubgebouw Voor Anker, 20.00u
Soos/oploopavond in De Boei, Alexanderkazerne, Den Haag, 20.00u
Veteranencafé afd. Friesland in MCC Lieuwenburg, Leeuwarden, 13.00-18.00u
AVOM-leden welkom in Veteranencafé Maritiem, Kattenburgerplein, 13.30u

T 06 54224623 / peute@zeelandnet.nl
T 06 1356938 / pmstamcj@upcmail.nl
T 038 4602391 / jbmmulder@tele2.nl
T 06 13506938 / pmstamcl@upcmail.nl
T 010 2731641 / empetit@kabelfoon.nl
T 058 2661509 / aceromkema@planet.nl

Oploopmiddag in Markaz (Marinekazerne) Vlissingen, 13.30u
Oploopavond / sjoelen in Clubgebouw Voor Anker, Nijmegen
Oploopavond in Clubgebouw Vriendenpost, Molenkampsweg, Zwolle
Gezelligheidsbingo in Clubgebouw Voor Anker, Nijmegen, 20.30u
Soos/oploopmiddag in de Rokwa, Rotterdam, 14.00u
Inloopmiddag afd. Friesland in MCC Lieuwenburg, Leeuwarden, 13.00u
AVOM-leden welkom in Veteranencafé Maritiem, Kattenburgerplein, 13.30u
Oploopavond in Longroom Marine Etablissement Amsterdam, 19.30u
Algemene Ledenvergadering in Het Onderonsje, Nieuwegein, 14.30-17.30u
Reünie Sorong 1957 tm1962. COM Schietver. Amsterdam Noord
Reünie Hr.Ms. Amsterdam NNG 1959/61. Marinekazerne Amsterdam
Soos/oploopavond in De Boei, Alexanderkazerne, Den Haag, 20.00u
Reünie Hr.Ms. Woendi KM en Mariniers, Nico Schuurmanshuis Fort Orthen
Veteranencafé afd. Friesland in MCC Lieuwenburg, Leeuwarden, 13.00-18.00u
Jaarvergadering afd. Limburg-Zuid, Café de Mert, Grevenbicht, 14.00u
AVOM-leden welkom in Veteranencafé Maritiem, Kattenburgerplein, 13.30u
Reünie Landingsvaartuigen Hr.Ms. L9607-9608-9609, Mariniers 1961-1962 en
LCP’s en LCA’s NNG, Marinekazere Amsterdam, 10.00u
Soosmiddag van 14.00-17.30u in Clubgebouw Voor Anker, Nijmegen

T 06 54224623 / peute@zeelandnet.nl
T 06 1356938 / pmstamcj@upcmail.nl
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UTRECHT
ZEELAND
FRIESLAND
NIJMEGEN
FRIESLAND
VELUWE/ACHTERHOEK
AMSTERDAM
SALLAND
ZUID-HOLLAND
NIJMEGEN
ZUID-HOLLAND
NIJMEGEN
AMSTERDAM
AMSTERDAM
ZUID-HOLLAND
FRIESLAND
NIJMEGEN
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ZEELAND
NIJMEGEN
SALLAND
NIJMEGEN
ZUID-HOLLAND
FRIESLAND
AMSTERDAM
AMSTERDAM
NIJMEGEN
ZUID-HOLLAND
FRIESLAND
AMSTERDAM

maart 2011
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4 NIJMEGEN
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11 SALLAND
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8 NIJMEGEN
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8 ZUID-HOLLAND
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14 AMSTERDAM
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17 AMSTERDAM
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18 UTRECHT
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20 AMSTERDAM
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23 AMSTERDAM
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24 ZUID-HOLLAND
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26 ‘s-HERTOGENBOSCH
za
26 FRIESLAND
za
26 LIMBURG-ZUID
ma
28 AMSTERDAM
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30 AMSTERDAM
			
zo
31 NIJMEGEN
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T 038 4602391 / jbmmulder@tele2.nl
T 010 2731641 / empetit@kabelfoon.nl
T 06 13506938 / pmstamcl@upcmail.nl
T 010 2731641 / empetit@kabelfoon.nl
T 06 13506938 / pmstamcj@upcmail.nl
T 020 7728908 / wiljanssen@veteranen.nl
T 010 2731641 / empetit@kabelfoon.nl
T 058 2661509 / aceromkema@planet.nl
T 06 13506938 / pmstamcj@upcmail.nl

T 020 7728908 / wiljanssen@veteranen.nl
alleen voor leden afdeling
T 010 2731641 / empetit@kabelfoon.nl
T 058 2661509 / aceromkema@planet.nl

T 06 13506938 / pmstamcl@upcmail.nl
T 010 2731641 / empetit@kabelfoon.nl
T 058 2661509 / aceromkema@planet.nl
T 020 7728908 / wiljanssen@veteranen.nl
T 06 29073239 / bert.kramer@casema.nl
zie rubriek Reünies
T 0316 373113 / w.a.smits@live.nl
T 010 2731641 / empetit@kabelfoon.nl
zie rubriek Reünies
T 058 2661509 / aceromkema@planet.nl
T 046 4527612 / info@avomlimburgzuid.nl
zie rubriek Reünies.
T 06 13506938 / pmstamcj@upcmail.nl

Nieuws van de afdelingen
uur in de foyer, gevolgd door
een Indische maaltijd in het
restaurant. Na deze blauwe
AMSTERDAM
hap zullen wij ons weer naar
boven begeven voor een
feestelijke avond met mede• Bezoek Paleis Soestdijk
werking van ‘The Miltonian
Er was wederom een bijzonJazzband’, ons wel bekend,
der uitstapje georganiseerd
en kunnen de voetjes van de
door onze specialist Han
vloer. Ook zal er weer een
Degger Op eigen gelegenheid
gingen de leden naar de voor- verloting plaatsvinden. De
malige residentie van Prinses huidige stand van deelname
van onze leden, donateurs en
Juliana en Prins Bernhard
waar een rondleiding door het gasten van het mea is 140.
Paleis was geregeld. Eerst de • Prettig uiteinde en voorfotogalerij en de introductiespoedig Nieuwjaar!
film bekeken, waarna wij op
Natuurlijk maakt het bestuur
sleeptouw werden genomen
van de gelegenheid gebruik
door een vrouwelijke gids,
om alle 380 leden en donadie ons door het hoofdgebouw teurs van onze afdeling een
en een van de vleugels van
geweldig uiteinde van het
Soestdijk loodste. Prachtige
oude jaar te wensen en veel
zalen en kamers vol bijzonvoorspoed en gezondheid in
dere meubels, schilderijen en 2011!
snuisterijen; bijzondere wand- • Nieuwjaarsreceptie
bekleding, plafonds en zalen
Op donderdag 20 januari
vaak nog in orginele staat. Bij 2011 organiseert ons bestuur
een schilderij van Willem ‘de
weer de traditionele Nieuwzeevaarder’ gaf Han Degger,
jaarreceptie in het MEA, het
tot verbazing van de gids, nog Marine Etablissement dus).
nadere uitleg over de ‘kooien’
Dat zal zeker weer een gezel(hangmatten) die opgerold
lige avond worden waar vele
als bescherming aan boord
goede wensen over de tafels
van het schip te zien waren.
en bar zullen vliegen. AanDe gids was blij met deze
vang 19.30 uur.
toelichting want dat was haar
onbekend. Na een wandeling
in de paleistuin, met overiafdeling
gens mooi weer, gingen de
deelnemers weer huiswaarts.
EINDHOVEN
Allen waren het er mee eens
dat het zeer de moeite waard
was geweest en dat men blij
In memoriam
was het Paleis nog te hebben
kunnen bezoeken, omdat het
Joop Smits
zeer onzeker is wat er mee
gaat gebeuren.

afdeling

• Dankbetuiging
De familie van Joop Smits wil
iedereen hartelijk bedanken
voor alle medeleven en steun
tijdens de ziekte en na het
overlijden van Joop.
• Grote Kerstbingo
Op zondag 19 december
2010 wordt in ons clubhuis,
Café de Barrier, aan de Barrierweg in Eindhoven een grote
kerstbingo gehouden. We
beginnen om 14.30u. Buslijn
8 van 14.06 stopt om 14.13u
aan de Bosdijk. Prijzen zijn
deze keer: een dvd-speler,
divers diepgevroren wild,
waardebonnen hema en vele
andere leuke prijzen.
De pr-commissie wenst u veel
plezier.
• Vastgestelde activiteiten
Zondag 16 januari 2011:
Nieuwjaarsreceptie, 14.30u,
Clubhuis De Barrier.
Zondag 27 maart 2011:
Jaarvergadering, 14.30u,
Clubhuis De Barrier.
Voor meer informatie: raadpleeg onze website: www.
avom-eindhoven.nl
• Dagtocht Botlek/Europoort
Volgend jaar willen we in, in
verband met het 20-jarig bestaan van de afdeling Eindhoven e.o. in juli een tocht gaan
maken in het Botlekgebied
en de Rotterdamse haven.
De tocht duurt ongeveer zes
en een half uur. U wordt

geboren op 14 juni 1928
te Boxtel,
overleden op 27 september 2010
te Eindhoven.

• Eindejaarsfeest 14 december
Dit jaar zal weer een ouderwets Eindejaarfeest
worden georganiseerd in het
Evenementencentrum van
het Marine Etablissement
Amsterdam mea (de nieuwe
naam van mkad). Een (gratis)
aperitief van 17.30 tot 18.30

Joop,
Wij herinneren je als een veelzijdig man en een enorme doorzetter.
Op jonge leeftijd diende je bij de Marine, waar je je levenlang mee
verbonden bent gebleven. Tot het laatst toe had je contact met vele
veteranen.
Je had een passie voor het kweken van vogels voor wedstrijdtentoonstellingen. Dit resulteerde in het behalen van vele prijzen.
Met de natuur voelde je je verbonden. Dat kwam tot uitdrukking in het
tuinieren, de vakanties en de hengelsport. Wekelijks ging je graag biljarten in ‘de Wiek’ of overal waar een biljart te vinden was.
Je kon in geuren en kleuren, nauwgezet, je verhaal doen. Hiervoor kon je
putten uit een groot geheugen.
Joop, je zei altijd tegen ons:
“Het gaat je bijzonder”.
Je krijgt nu de rust die je verdient.

ALKMAAR
Voorzitter: J. Paartman,
Burgplantsoen 97,
1705ES Heerhugowaard
T 072 571 2035
E paart@quicknet.nl
Secretaris: H. Weij (Henk),
Rheaplantsoen 10,
1702BP Heerhugowaard
T 072 571 2070
E henk.weij@kpnmail.nl
Ledenraadslid: J. Paartman,
Burgplantsoen 97
1705ES Heerhugowaard
T 072 571 2035
E paart@quicknet.nl
AMSTERDAM
Voorzitter: W.J.P. (Wil) Janssen
Groote Peel 46
1112KH Diemen
T 020 772 8908
E wiljanssen@veteranen.nl
Secretaris: Mevr. I.C. Werkhoven
Saturnus 42
1115TE Duivendrecht
T 020 632 8290
E werkhoven90@zonnet.nl
Ledenraadslid: H. Bijleveld
Dammerweg 947 WA Poseidon
1383HV Weesp
T 0294 253 417
E hbijleveld@hetnet.nl
DEN HELDER
Voorzitter: A.B.C.M. (Ad)
Verhoeven
J.W. van Veenstraat 2,
1964ER Heemskerk
T 0251 252 414
E ad.verhoeven@live.nl
Secretaris: A.J. (Aad) Clowting
Mr. J. Henderikxstraat 17 apt. 33
1788AX Den Helder
T 0223 630 770
E a.clowting@quicknet.nl
Ledenraadslid:
H. Scharloo,
Jhr. Jac. van Veenstraat 69,
1785JS Den Helder
T 0223 635 309
E h.scharloo@hccnet.nl
DRENTHE
Voorzitter: J. (Jaap) Krikke,
Marnepad 36,
9406TM Assen
T 0592 357 140
E jaapvanale@veteranen.nl
Secretaris: J. Krikke (Jaap)
Marinepad 36,
9406TM Assen
T 0592 357140
E jaapvanale@veteranen.nl
Ledenraadslid
J. Krikke,
Marnepad 36,
9406TM Assen
T 0592 357 140
E jaapvanale@veteranen.nl

afd. Eindhoven AVOM
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EINDHOVEN
Voorzitter: J.A.M. de Graef
Ceciliastraat 50
5503VD Veldhoven
T 06 1244 6644
E j.degraef@chello.nl
Secretaris: H.W.C. Sanders,
De Ruyterstraat 11,
5694SH Breugel
T 0499 472 756
E h.sanders43@chello.nl
Ledenraadslid: J.A.M. de Graef,
Ceciliastraat 50,
5503VD Veldhoven,
T 06 12446644.
E j.degraef@chello.nl
FRIESLAND
Voorzitter: J. (Koos) Steenbergen,
Steegde 68, 8426CD Appelscha.
T 0516 426714
E jac.steenbergen@hotmail.com
Secretaris:
J. (Jan) Romkema,
Humaldastate 21,
8926RD Leeuwarden.
T 058 2661509
E ace.romkema@planet.nl
Ledenraadslid:
J. Steenbergen (tijdelijk),
Steegde 68, 8426CD Appelscha.
T 0516 426714
E jac.steenbergen@hotmail.com
GRONINGEN
Voorzitter: J. (Joop) Tak,
Florakade 206, 9713ZG Groningen
T 06 15542980
E jo.ta@home.nl
Secretaris a.i.: G. Tigchelaar (Jim)
Siersteenlaan 468-41,
9743ES Groningen.
T 050 577 5818
E jim.tigchelaar@home.nl
Ledenraadslid: J.Tak,
Florakade 206, 9713ZG Groningen
T 06 15542980
E jo.ta@home.nl
LIMBURG NOORD
Voorzitter: J. Everaerts,
Past. Geenenstraat 38,
5991BJ Baarlo.
T 077 477 3971
Secretaris: H.M.P.Geerlings.
Sint Jorisstr. 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: mw. C. (Toos) van
Ulden-Lemmers,
Bredeweg 377
6043GC Roermond
T 0475 310959
E vanulden@planet.nl
Ledenraadslid: J. (Jan) van Ulden ,
Bredeweg 377,
6043GC Roermond.
T 0475-310959
E vanulden@planet.nl
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Botlek

ontvangen met een heerlijk
kopje koffie met appeltaart,
onderweg is er een uitgebreid
lunchbuffet. Voor vervoer
naar Rotterdam wordt
gezorgd. Vertrektijd bus en
opstapplaatsen worden nader
uitgewerkt. Op de terugweg
gaan we nog een keertje
aanleggen, waarbij iedereen
– uiteraard op eigen kosten –
nog een hapje kan eten of een
drankje nemen.

Bekijken en beleven van de
uitgestrekte haven
De haven van Rotterdam omvat meer dan de welbekende
havens in de stad; hij strekt
zich uit tot aan de Noordzee.
Deze dagtocht biedt u de gelegenheid om eens tot een eind
in deze richting een kijkje te
nemen. Zonder van boord te
gaan vaart u op de Nieuwe
Waterweg door het Botlek
gebied en langs de Maeslantkering de Europoort in. U
krijgt alle tijd om de indrukwekkende bedrijvigheden op
u in te laten werken. Afvaartplaats: Willemsplein 85 (voet
Erasmusbrug, centrumzijde).
De prijs is € 50,– pp.
Inschrijven voor deze trip,
kan tot 1 maart 2011, door
overmaking verschuldigd
bedrag op postgiro 9556057
t.n.v. Evenementenrekening
avom, Noord Brabantlaan 77,
5652 BL Eindhoven.
De activiteiten commissie
wenst u een fijne dag toe.
Frits Heidendaal, Harry van
Keulen en Harry Withoos

afdeling

FRIESLAND
• Nieuwjaarsreceptie
Vrijdag 7 januari 2011. In
MFC Lieuwenburg, Camminghaburen Noord, waar
ook het Veteranencafé wordt
gehouden. Van 18.00-20.00u.

Deze groep, For Ever, is een
succesnummer en wij zullen
ze vast nog eens een keer
vastleggen.
• Verder kan ik u nog melden
dat het ovg (Overlegorgaan
Veteranen Groningen) overgaat in een nieuwe stichting
samen met het Indië-monument Groningen en verder
gaat als svgp (Samenwerkingsverband Veteranen
en Post-aktieve militairen
Groningen).
Ik wens u prettige, rustige
kerstdagen en een gelukkig,
vooral gezond nieuwjaar.
Recht zo die gaat en houwe
zo.
Joop Tak, vz

afdeling

LIMBURG-ZUID

• Op de onlangs op 6 november gehouden oploopavond
viel de deelname helaas alweer tegen. Totaal 9 heren en
4 dames hebben een gezellige
avond gehad.
• Hetzelfde geldt voor de
middag schieten met de
kleine buks . Samen met
onze collega’s Wapenbroeders
afdeling
Maastricht en een aantal
dames waren we in totaal met
GRONINGEN
19 personen aanwezig. Toos
Hoorens had het geluk om de
vogel af te schieten en werd
In de laatste Vastwerken
daardoor onze schuttersko2010 nog even een overzicht
ningin.
van de activiteiten van de
• We hebben op onze laatst
afdeling Groningen
gehouden vergadering beslo• Allereerst was de ledendag
ten om in het voorjaar van
in Bronsbeek weer een gezel2011 een vragenlijst te sturen
lige, geslaagde bijeenkomst,
naar al onze leden , waarin
waarbij wij ons altijd tegoed
ze kunnen aangeven wat
doen aan de prima Indische
ze wel of niet willen, zodat
hap.
• In september bezochten ook ons bestuur weet waaraan
ze toe zijn. Willen de leden
veel avom-leden de feestdag
van het com Groningen/Dren- wel activiteiten of willen de
the die gehouden werd in Pa- leden alleen maar lid zijn
terswolde, met demonstraties van onze vereniging? Wilvan het korps, incl. brugsimu- len ze nog benaderd worden
of alleen de baksorder nog
lator van een fregat. Een en
ander ter gelegenheid van het maar ontvangen? Moeten we
alleen activiteiten organise25-jarig bestaan com-gr-dr.ren voor de ongeveer 30 leden
• Verder bestond de bnmo
afd.Noord 65 jaar en werd een die nu vaker bij een activiteit
aanwezig zijn? Van ieder lid
feestdag gehouden in Zuidverwachten we een antwoord,
horn en aangezien de bnmo
hetzij via e-mail, post of teleook deelneemt in het veterafoon .
nenoverleg Groningen waren
• Verder zijn we de laatste
afgevaardigden van het ovg
maanden met een aantal van
aanwezig.
onze leden aanwezig geweest
• Avom afd.Groningenhield
bij herdenkingen en kranslegop dezelfde dag een buffet,
gingen ,waaronder bij onze
incl. zang/muzikaal optreden
zustervereniging in Hasselt .
van For Ever in een zaal te
Roden en wij kunnen de weg- • Op de vergadering zijn de
blijvers alleen maar adviseren activiteiten vastgesteld voor
om ook eens te verschijnen op het jaar 2011. Het voorstel
van het hoofdbestuur van de
onze altijd gezellige oploopavonden.
avom om de activiteiten van

alle afdelingen in VastWerken te zetten is een goed idee.
De activiteiten van avom Limburg Zuid in 2011 zijn:
Jaarvergadering 26 maart
om 14.00u in café de Mert te
Grevenbicht;
Bezoek kim/Marine museum
onder voorbehoud, medio
april;
Rijsttafel/Koninginneborrelop
7 mei om 16.00u in café de
Mert Grevenbicht;
Schieten met de grote buks bij
de schutterij te Dieteren, 28
mei, 14.00u;
Bezoek aan fort Eben Emael
te België, onder voorbehoud
op 12/13 juni;
Vliegtuig simulator te Someren. op een zondag in september;
Schieten met de kleine buk,
29 oktober.
Met vriendelijke groet
Ben ten Tije, secretaris, T:
06-11073534.

afdeling

NIJMEGEN

• Agenda voor 1e kwartaal
2011 in Clubegbouw Voor
Anker
Zondag 17 januari Nieuwjaarsreceptie 14.00-17.30u;
Dinsdag 22 februari 2011:
Jaarvergadering, 20.00u;
Vrijdag 7 januari, 4 februari
en 4 maart: oploopavond,
sjoelen, 20.00u;
Vrijdag 14 januari, 11 februari, 11 maart: gezelligheidsbingo, 20.30u;
Vrijdag 28 januari, 25 februari, 25 maart: kaartavond,
20.00u;
Zondag 30 januari, 27 februari, zondag 27 maart: soosmiddag van 14.00-17.30u.
• Ons Clubgebouw Voor
Anker is gevestigd aan de
Winkelsteegseweg, Sportpark Vossendijk te Nijmegen.
Het clubgebouw biedt alle
leden een huiselijk onderdak
met vele activiteiten: het is
geopend dinsdag en woensdag
van 19.30-23.00u en is er elke
vrijdag van 19.30-ca.24.00u
een oploopavond. Zie ook de
agenda hierboven.

• Zelf bereide Indische
maaltijd ging er in als
koek!

Dukenburgse Winkelcentrum rechts voorsorteren en
weg volgen ri ziekenhuizen.
Bij grote rotonde 2e afslag
rechts en eenmaal over de
kanaalbrug direct links (1ste
weg voor stoplichten) en
weg volgen. Ook hier komt
u langs kanaal en volgt dat
als boven. Komend vanuit ri
Tiel/Rotterdam/Maas en Waal
verkeersafslag Dukenburg
nemen, zie verder de route
hierboven vanuit Wijchen.
En vanuit Limburg: volg de
A73 tot afslag Dukenburg en
dan de route als boven vanuit
Wijchen.
Het bestuur

afdeling

UTRECHT
• Nieuwjaarsreceptie
Deze worden gehouden
op 5 januari 2011 van
14.30-17.30u in Het Onderonsje, Nijemonde 16, 3434 AZ
Nieuwegein.
Opgave voor deelname vóór
20 december bij Koen Bogert,
T: 0306061746 of 0643258769.
E: koenbogert@veteranen.nl

afdeling

Op zondag 10 oktober j.l. hebben we in ons clubhuis Voor
Anker de jaarlijkse ‘rijsttafel’
gehouden. Oud-matroos Henk
Nilessen, oud-machinist Wim
Steer en oud-marinier Wim
Thijssen schotelden de gasten
een zelf bereide Indische
maaltijd voor die velen met
nostalgische gevoelens aan
het verre verleden deed
terugdenken. Namens alle
genieters van het gebodene
onze hartelijke dank voor
jullie inspanning. Het was in
één woord: geweldig!

Een van onze oudste supporters, echtgenote van de overleden Normandië-veteraan.

• Met openbaar vervoer is
Voor Anker te bereiken vanaf
NS station Nijmegen met
lijn 3, 4 en de Hermeslijn
24. Uitstappen even vóór de
kanaalbrug aan de Nw Dukenburgseweg. Het brugtalud
is links voorzien van een
tredetrap, eenmaal beneden
gaat u links de Vossedijk op.
Na ca. 500 meter ziet u een
P-terrein, afsluitpoorten etc.
en aan het water Voor Anker.
Met de auto vanaf de A325
Arnhem-Nijmegen over
de Waalbrug rechtdoor tot
Keizer Karelplein. Daar 4e
afslag ri N326 Den Bosch =
Graafseweg. Na 3.1 km (8e
stoplicht) linksaf voorsorteren
de Neerboschweg op. Bij 2e
stoplicht op rechter rijbaan
rijden en dan komt u automatisch op de Nw Dukenburgseweg. Direct na onooglijk hoog
zwart gebouw rechtsaf en
weg volgen langs kanaal. 500
meter onder de brug door, na
passeren voetbal P-terrein
en voetbalclub Hatert, ziet
u de toegansgpoort van Voor
Anker.
Vanuit Wijchen of de oude
route vanuit Grave bij het

VELUWE/
ACHTERHOEK
Beste mensen,
• 2011 staat te beginnen dus
we moeten weer een nieuw
programma presenteren. Dat
wordt hieronder uit de doeken
gedaan, voor de eerste helft
van 2011.
• Allereerst even enkele
mededelingen. Zoals besloten
in de laatste ledenvergadering zal voortaan eens per
jaar in het vroege voorjaar
een ledenvergadering worden
belegd. Velen vinden vergaderen eigenlijk een vervelende
exercitie zodat de opkomst
ook navenant is. Nu kan
er op de dag van de tweede
vergadering in het najaar een
oploopmiddag worden gehouden. U leest ook ‘middag’, in
2011 worden alle bijeenkomsten in de middag gepland
om tegemoet te komen aan
de bezwaren om ‘s avonds te
moeten autorijden.
• Afsluitend zou ik u allen
willen oproepen: kom langs op
een van de bijeenkomsten en
proef de gezelligheid van een
middag onder de maten!

NIJMEGEN
Voorzitter: B.W.J. van Loef,
Kerkenbos 10-36,
6546XT Nijmegen.
T 024 377 1111.
Secretaris: P.M. Stam,
Houtduiflaan 12,
6641ZP Beuningen
T 024 677 2066
E pmstamcj@upcmail.nl
Ledenraadslid: B.W.J. van Loef,
Kerkenbos 10-36,
6546XT Nijmegen.
T 024 377 1111.
OOST-OVERIJSSEL
Voorzitter: A.J.Oldejans (Allart),
Amstelstr. 9a, 7523SR Enschede
T 053 431 7371
E allart@ajoldejans.demon.nl
Secretaris: G. van Gils (Gerrit),
Rachmaninofstraat 16,
7558DN Hengelo (O.)
T 074 277 0746
E gerritvangils@home.nl
Ledenraadslid: A.J.Oldejans,
Amstelstr. 9a, 7523SR Enschede
T 053 431 7371
allart@ajoldejans.demon.nl
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: J.B.M. Mulder,
Stegginkmarke 22,
8016MG Zwolle
T 038 460 2391
E jbmmulder@tele2.nl
STADSGEWEST BREDA
Voorzitter, tevens secretaris
H. (Harry) Kwisthout,
Piet Avontuurstraat 5,
4818TD Breda.
E h.kwisthout@versatel.nl
T 076 514 5073
Ledenraadslid:
H. Kwisthout,
Piet Avontuurstraat 5,
4818TD Breda
T 076 514 5073
E h.kwisthout@versatel.nl
TILBURG-DEN BOSCH
Voorzitter: H. Schellekens,
Nassaustraat 22, 5046NZ Tilburg
T 013 536 0306
Secretaris: A.J.M. Nas,
Vloeiweg 85, Apt. 75B (Eikenven)
5061GA Oisterwijk
T 013 523 8744
Ledenraadslid: G.M. Bertens,
Dreefhoek 20, 5291NN Gemonde
T 073 551 88 42
E gmbertens@home.nl
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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: P. (Peter) de Leeuw,
Haydnstraat 130,
7207RW Zutphen
T 0575 526299
E p-deleeuw@live.nl
Secretaris: G.J.F. Vergeer (Ger),
Lijsterstraat 80,
7161JV Neede.
T 06 33175318.
E c.vergeer2@chello.nl
Ledenraadslid: A. Vlieger (Albert),
Krijgsmansveld 306,
7327HK Apeldoorn
T 055 541 0350
E vlieg983@planet.nl
ZEELAND
Voorzitter: N.E. Hertzberger (Ed)
Muidenweg 85
4471NM Wolphaartsdijk
T 0113 586031
E n.hertzberger@hetnet.nl
Secretaris:
J.C.W. Foekking,
Westerzicht 656,
4385BX Vlissingen.
T 0118 466676
E foekking@zeelandnet.nl
Ledenraadslid: N.E. Hertzberger
Muidenweg 85
4471NM Wolphaartsdijk
T 0113 586031
E n.hertzberger@hetnet.nl
ZUID-HOLLAND
Voorzitter: K.W.M. Janssen (Karel),
Burg. Baumannlaan 83,
3043AG Rotterdam.
T 010 4624454 / 06 15137063
E k.janssen12@chello.nl
Secretaris: C. Brandwijk (Cor),
Broersveld 7-9,
3111LC Schiedam.
T 010 2731641 / 06 45472444
E empetit@kabelfoon.nl
Ledenraadslid: J.C. Deering
(Coen),
Van ’t Hoffstraat 5,
2912BJ Nieuwerkerk a/d IJssel
T 0180 313 647

• Verder wenst het bestuur
van Veluwe Achterhoek alle
leden en lezers plezierige
feestdagen en een voorspoedig
2011.
• Alle activiteiten: de
Nieuwjsaarsreceptie op 9
januari, de Ledenveragdering
op 6 april en de Oploopmiddagen op 18 mei en 16 juni
worden gehouden in ‘De
Nieuwe Aanleg’, Scheggertdijk 10, 7218 NA Almen, T:
0575-431296.
Op de oploopmiddagen kan
het gebeuren dat er een activiteit wordt georganiseerd,
maar dat kan afhangen van
de weersomstandigheden etc.
Ook in de nieuwsbrief van
januari krijgt u alle bijzonderheden te lezen.
Kijk ook eens op www.
nieuwe-aanleg.nl.
Voor alle duidelijkheid nogmaals ons rekeningnummer:
abn-amro 55.93.52.557 inzake
avom afd. Veluwe Achterhoek
te Zutphen.
Mocht u van zins zijn een
evenement bij te wonen waaraan kosten zijn verbonden,
wilt u dan de bijdrage uiterlijk twee weken van tevoren
betalen dan wel overmaken.
Het bestuur moet telkens
weer gissen naar het aantal
deelnemers. Bij voorbaat onze
dank voor uw medewerking
en tot ziens.
Ger Vergeer, secretaris.

afdeling

• Herdenking
Op 3 oktober 2010 hebben
Coen Deering en Karel Janssen deelgenomen aan een
herdenkingsplechtigheid te
Baarle- Nassau/Hertog. Na
een herdenkingsdienst in de
parochiekerk werd een stille
tocht gehouden naar drie
oorlogsmonumenten.
Namens gemeentebesturen en
oud-strijdersorganisaties werden kransen gelegd. Door de
afgevaardigde van avom werd
bij ieder oorlogsmonument
een bloemstuk gelegd. Bij
het Poolse monument werd
het Poolse volklied gespeeld.
De Polen hadden in oktober
1944 een groot aandeel in de
bevrijding van Baarle-Hertog/
Nassau en het zuiden. Bij de
twee andere monumenten
werd het Belgisch en Nederlands volkslied gespeeld. Ook
werden vlaggen meegevoerd

afdeling

ZUIDHOLLAND
Het bestuur van de AVOM afdeling Zuid-Holland maakt met verdriet bekend dat op 28 oktober 2010 is overleden

William Jacques Outermans
(Wim)

ZEELAND
• Drie daagse busreis
20-21-22 mei 2011
Locatie: eventueel Beilstein
aan de Moezel, Duitsland.
Prijs: leden en partners ca
€ 175,– pp, introducees ca
€ 200,– pp (toeslag eenpersoons kamer ca € 20,–). Voor
reacties, vragen of opgaven
Leo Peute, T: 0654-224623 E:
peute@zeelandnet.nl

Beste avom-leden,
Volgend jaar is het vier jaar
geleden dat er een busreis
naar de Moezel is georganiseerd door het COM, met
groot succes. Er hadden zich
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toen 51 personen aangemeld
waaronder diverse AVOM
leden. Van veel leden hebben
we vernomen dat de wens
bestaat om weer de mogelijkheid te onderzoeken voor
een drie daagse reis in 2011.
Wij proberen nu een reis te
organiseren naar de Moezel,
maar alles hangt natuurlijk
af van jullie medewerking.
Voor diegenen die zijn geïnteresseerd in deze driedaagse
bustocht, kunnen zich vrijblijvend opgeven of reageren
voor vragen en/of suggesties.
Vanwege de voorbereiding
graag reageren voor 1 december a.s. Reageer snel, want
vol is vol. Minimaal aantal
deelnemers 40 en maximaal
50 personen. Hieronder een
voorlopig overzicht van de
locatie en het reisschema, dit
alles nog onder voorbehoud
van opgaven en het opvragen
van offertes. Op onze website
zullen bij voldoende deelname
verdere gegevens bekend
worden gemaakt.

Wim was Vliegtuigmaker 2 zeemilicien bij de Marine Luchtvaart
Dienst in 1960 op het Vliegkamp Valkenburg.
Zijn werk als secretaris van de afdeling ZH heeft hij maar kort kunnen doen. Hij werd ernstig ziek en heeft daardoor de werkzaamheden moeten neerleggen. Op laconieke wijze heeft Wim dat
memegedeeld op een soos-bijeenkomst in Den Haag.
Wij hebben in Wim een gedreven, rustige, integere, serieuze en
humorvolle marineman van de oude stempel verloren.
Zijn afscheidsdienst is geschied op dinsdag 2 november in het
crematorium Rotterdam. Tijdens de plechtigheid stonden zes
AVOM-vrienden rondom de baar. Een memoriaal is gehouden
door de voorzitter Karel Janssen.
Door de echtgenote van Wim, kinderen, kleinkinderen en familie
is dit zeer op prijs gesteld.

Twee vetereanen van de Poolse
pantserdivisie

in de stoet, waaronder van de
oud-strijders Baarle Nassau/
Hertog en van de Belgische
oud-strijders uit omliggende
dorpen en ook de avom-vlag.
Het werd zeer op prijs gesteld
dat afgevaardigden van avom
deelnamen aan deze plechtigheid.
K.W.M. Janssen, voorzitter

• Jaarlijkse Contactmiddag
Op 17 november is de jaarlijkse contactmiddag van onze
afdeling Zuid-Holland in de
Baron Joseph Van Ghentkazerne gehouden. Een verheugende opkomst van 87 deelnemers. Ook waren de landelijk
voorzitter en secretaris, de
heren Bomhof en Tigchelaar
met hun dames aanwezig en
niet te vergeten Harry Faber,
hoofdredacteur van ons mooie
lijfblad VastWerken en zijn
echtgenote. Afgevaardigden
van de besturen com, vomi
en Wapenbroeders hadden al
snel een plaats gevonden tussen de avom-leden.
Na de openingstoespraak
van de voorzitter, waarin hij
o.a. overleden makkers en
gesneuvelden herdacht, werd
begonnen met een wat later

bleek, zeer gezellige en geanimeerde middag. Iedereen had
het naar zijn zin. Veel sterke
verhalen van vroeger werden
verteld, u weet wel Sterk,
Sterker en het Sterkst. Afhankelijk van het uur waarop
de herinneringen werden
opgehaald en de hoeveelheid
versnaperingen die ingenomen was. Er werd gebruik
gemaakt van een misschien
wel te klein exercitieveld om
de danspassen van vroeger
te beoefenen op muziek van
Eddie King.
Carla Scholten, Louise Faber
en Lenie Dronkers hadden
prachtige prijzen ingekocht
voor de loterij, die mede daardoor een groot succes werd.
(Dank voor het vele werk).
Nadat de nodige versnaperingen en hapjes waren veror-

berd was het tijd voor de koude en warme schotel. Hulde
aan de kok en personeel voor
de schitterende tafel. Dat het
heerlijk was bleek uit het feit
dat er maar weinig terugging
naar het kombuis.
Hartelijk dank aan het personeel van de logistieke dienst
vgkaz voor de inzet en uitvoering waardoor wij een supermiddag mochten beleven.
Ook het bestuur van avomzh zeer veel dank voor de
organisatie, voorbereiding en
uitvoering hiervan.
• Nieuwjaarsreceptie
Op 13 januari 2011 houdt
onze afdeling haar Nieuwjaarsreceptie in ‘De Boei’ in
de Alexanderkazerne in Den
Haag. Aanvang 13.00u.
Karel Janssen, voorzitter

Een kleine selectieuit de grote hoeveelheid foto’s die wij ontvingen van onze AVOM-fotografen Fred Boogert en Rob van Grondelle
onderstreept de gezelligheid van de contactmiddag Zuid-Holland. Daarbij eveneens een foto van AVOM-voorzitter Jan Bomhof in een
gesprekje met Leo Dijkmans. Op zondag 27 november vierden we in het restaurant van zijn verzorgingshuis zijn 92-ste verjaardag met een
diner. Leo is ongetwijfeld een van de oudste leden van onze vereniging. Vanaf deze plek nogmaals hartelijk gefeliciteerd Leo! Red. HF
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Museumnieuws
Geheim agent Klaas de Waard
Aart Hendrik Alblas (1918-1944) was
een marineofficier, geboren in Middelharnis. Hij had reizen naar China en
Japan gemaakt, maar was in Nederland
toen de oorlog uitbrak. Samen met een
vriend begon hij direct inlichtingen te
verzamelen. Die nam hij mee toen hij in
maart 1941 met een bootje naar Engeland wist te ontsnappen.
Na een korte opleiding werd Alblas
uitgezonden als geheim agent: met zijn
zender keerde hij op 5 juli 1941 per
parachute terug in bezet gebied. Via de
zender begeleidde hij de geheime landing
op de Nederlandse kust van Hazelhoff
Roelfzema en Tazelaar.

Rotterdam Oorlogshaven
Wegens succes is de tentoonstelling Rotterdam Oorlogshaven in het Oorlogsverzetsmuseum Rotterdam verlengd t/m 16
januari 2011.
De tentoonstelling is gebaseerd op het
boek van Jac. J. Baart en geeft een beeld
van de haven van Rotterddam gedurende de oorlogsjaren.
Oorlogsverzetsmuseum Rotterdam,
Coolhaven 375, 2015 GC Rotterdam,
T: 010 4848931, W: www.ovmrotterdam.nl Open: di t/m vr 10.00-17.00, zo
12.00-17.00u.
Alblas deed nog veel meer geheim werk,
ook als marconist van de Paroolgroep.
Hij wist de Duitsers een jaar lang uit
handen te blijven. De Duitse Abwehr
peilde de zender op 16 juni 1942 in de
omgeving van Den Haag en arresteerde
de marconist. Aan het Binnenhof onderging Alblas langdurige en zware verhoren, maar hij verraadde zijn verzetsmakkers niet. Via kampen in Haaren
en Westerbork kwam hij in het Oostenrijkse Mauthausen terecht. Daar werd
hij op 6 september 1944 gefusilleerd, nog
geen 26 jaar oud.
In Dordrecht werd een brug naar Alblas
genoemd, bij de marine een mijnenveger. Hij wordt ‘de meest gedecoreerde
Dordtse oorlogsheld’ genoemd. Aart ging
schuil achter het pseudoniem Klaas de
Waard.
In het Museum 1940-1945 aan de
Nieuwe Haven 26/27 in Dordrecht is
tot 9 januari een expositie ingericht:
‘Aart Alblas: marconist van Soldaat van
Oranje’.
Open: di, wo, vr en za 11.00-17.00, zo
13.00-17.00u.
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leukste foto komt op onze site te staan!
Kijk op onze website www.mariniersmuseumrotterdam.nl voor meer informatie.
Mariniersmuseum, Wijnhaven 7, T:
0104129600.
Open: di tm vr 10.00-17.00, za en zo
11.00-17.00. Gesloten 1e kerstdag en 1
jan.
[foto: Cornelie de Jong 2010]

Liefde in oorlogstijd

Kerstvakantie in het
Mariniersmuseum

Van 20 december tot en met 2 januari is
het kerstvakantie in het Mariniersmuseum. De activiteiten staan tijdens deze
vakantie in het teken van fotografie.
Kinderen vanaf 8 jaar kunnen meedoen
aan een gratis workshop portretfotografie van fotografe Rhalda Jansen. De
workshops zijn ‘s middags op de dinsdagen en donderdagen. Zet je vriendjes op
de foto en maak kans op een prijs. De

In spannende tijden worden liefdesrelaties extra intens beleefd. De Tweede
Wereldoorlog beïnvloedde het liefdesleven van een hele generatie mensen. Ze
kregen vlinders in hun buik in de schuilkelder, de onderduik, de loopgraven en
zelfs in de concentratiekampen. Liefde
in Oorlogstijd brengt deze onderbelichte,
menselijke kant van de oorlog in beeld.
Verzetsmuseum Amsterdam, Plantage Kerklaan 61, 1018 CX Amsterdam.
T: 020 6202535, website: www.verzetsmuseum.org
Open: di t/m vr 10.00-17.00, za, zo, ma
en feestdg 11.00-17.00u.
Entree met veteranenpas € 4,– (i.p.v. €
7,50).

Reünies
Hr.Ms. Amsterdam
NNG 1959/61

De zevende reünie van bemanningen hr.ms. Amsterdam nng-periode
1959/1961 wordt gehouden op woensdag 23 maart 2011 op de mkad (Marinekazerne Amsterdam). Inlichtingen
bij W.A. Smits, T: 0316 373113. E-mail:
w.a.smits@live.nl reunAmsterdam

Hr.Ms. Amsterdam aan de kade

Hr.Ms. Woendi KM
en Mariniers

Datum: zaterdag 26 maart 2011.
Voor alle oud-opvarenden van hr.ms.
Woendi en de daarbij behorendh houten
en ijzeren mijnenvegers van de Flottieljes 1-9-17 uit de periode Ned. Indië en
Ned. Nieuw-Guinea vanaf 1947 tot 1961.
U wordt uitgenodigd voor de tiende keer
van deze meest gezellige reünie. Het
evenement zal wederom groots worden
opgezet met onze band Tukang Becak en
het Shantykoor Muiterij Kantje Boord
en een Indonesische dansgroep. Daarnaast diverse verrassingen zoals een
loterij. Natuurlijk ook koffie of thee met
slagroomgebak en de inmiddels beroemde Indonesisch-Chinese rijsttafel.
Plaats van handeling: Nico Schuurmanshuis Fort Orthen, Ketsheuvel 50 in
’s-Hertogenbosch.
De kosten zijn, als vanouds, € 17,50 p.p.
Ook introducés van harte welkom. Gironr.: 7683641 t.n.v. OJG van Loo, met
vermelding van Woendi reunie.
Uitnodigingen van de vaste sobats worden in december verzonden. Dit wordt de
laatste ‘Woendi-reünie’!
Voor informatie, opgave en programma:
Ock J G van Loo, Anna van Burenstraat
8, 5161 HH Sprang-Capelle,
T: 0416-279817.

Sorong 2011.
Magazaijnbeheerders,
Aanmelden en betaling voor 01-03-2011.
Dienstgroep Logistieke
J.Stapert, Medemblikstraat 33 1hoog,
Dienst e.a.
1023XN Amsterdam, T: 020 6325040 / 06
41518137.
Magazijnbeheerders;  VliegtuigmakerMagazijnbeheerders; voormalige Militairen van de dienstgroep Logistieke Dienst
Landingsvaartuigen
Goederenbeheer evenals actief dienende
Hr.Ms. L9607-9608-9609 ,
militairen van de dienstgroep Logistieke
Mariniers 1961-1962 en LCP’s en Dienst Goederenbeheer en burgerLCA’s NNG
medewerkers welke werkzaam zijn of
Op woensdag 30 maart 2011 is
zijn geweest bij de toenmalige Marine
weer onze jaarlijkse reünie op de MaInventarisdienst (mid), de Marine Magarinekazerne Amsterdam. Ontvangst
zijnsdienst (mmd), Bureaus Bevoorrading
10.00-11.00u en dan staat de koffie
en Onderhouds/Operationele diensten
klaar. De bekende marine nasimaaltijd
ressorterend onder het Commando der
is om ongeveer 13.30u.
Zeestrijdkrachten zal op 13 april 2011
Als u met eigen vervoer komt even
een reünie worden gehouden in de locakenteken opgeven. Komt u met openbaar tie De Witte Raaf van de Marinekazerne
vervoer dan kunt u vanaf het CS bus 42
Willemsoord.
nemen richting KNSM-eiland. Meld u
Opgave voor deelname door storting van
even bij de bewaking.
€ 7,50 individueel of € 12,50 met partner
Kosten ook dit jaar weer € 10,00 p.p.,
t.n.v.  J.H. Dirks, Reünisten Materieelover te maken op gironr.: 2506024 t.n.v.
beheer, bankrekeningnr:  128815167
5503 JN Veldhoven, J. van Asch te
o.v.v. “Reünie 2011”.
Veldhoven.
Aanmelding dient te geschieden vóór 6
Voor info en aanmeldingen ook: T:
april 2011. Voor nadere informatie kunt
2532002.
u bellen of mailen naar: Co Dirks; tel:
0223-644345; email: jh.dirks@quicknet.
Ex-schrijvers/logistieke dienst nl en Ben Vis; tel: 0223-630816; email:
b.vis@quicknet.nl.  

administratie der KM

Op woensdag 6 april 2011 zal de tweejaarlijkse reünie voor ex-schrijvers/logistieke dienst administratie en ex-marvaschrijvers worden gehouden.
Personeel in actieve dienst is van harte
welkom, terwijl echtgenotes, partners en
introducés eveneens welkom zijn.
Locatie: Evenementen Centrum Marinekazerne Amsterdam.
Kosten € 17,50 p.p., te voldoen op gironr.
5743269 t.n.v. Vereniging van ex-schrijvers/LDA-personeel KM te Den Helder,
o.v.v. naam, adres en woonplaats en
tevens uw kenteken vermelden als u per
auto komt.
Sluitingsdatum 30 maart 2011.
Aanmelden kan via de website http://
www.schrijvers-lda.nl, of schriftelijk
bij W Kram, Commandeursplein 15,
1785NE Den Helder, E: w.kram@quicknet.nl

VLMNT/WEMNT
Koninklijke Marine

Op woensdag 13 april 2011 zal een
reünie worden gehouden op de Marinekazerne Erfprins te Den Helder voor alle
Sorong 1957 t/m 1962.
actieve en post-actieve militairen der
Datum: 20 maart 2011.
Koninklijke Marine van de voormalige
Locatie: COM Schietvereniging Amdienstvakken vuurleiding- en wapensterdam, Noord Korte Papaverweg 14B,
elektronica monteur.
1032 KB Amsterdam.
Opgave nieuwe deelnemers bij:
T: 020-6326555.
Aanmelden: e-mail j.stapert@hetnet.nl of Frans van der Meijden, T: 0223 635033,  
Graaf Willem II Str. 106, 1785 KH Den
T: 020-6325040, of Henk.Weij,
Helder
: 06.122.148.39
Henk Woudenberg, T: 0224 214146,
Kosten € 20.00 p.p inclusief de bekende
Sperwerhof 60, 1742 EH Schagen,
nasi hap; over te maken op bankrek:nr
e-mail woudenberg@freeler.nl
1687.47.588 t.n.v. A.H.Stapert SchSluitingsdatum opgave 15 maart 2011
weiger e/o J.J.F.Stapert, o.v.v Reunie

MKS opleiding 61/3

Twee oud-mariniers van de mks-opleiding 61/3 zijn voornemens op 2 mei
2011 voor hun bak een reünie te organiseren. Naast negen oud-mariniers die
zij inmiddels hebben gevonden zijn ze
o.a. op zoek naar: Hans Bondelaar, Geert
Bos, Evert de Kluiver, Jan Koeleman,
Jan Roovers, Sietse Drent, Buitenhuis,
Dengelsman, Rutten, Buis, Van der Klis,
Verhey van Wijck en negen onbekenden
om de club te completeren.
Reacties: Edwin Jansen, T: 0317 422335
of 06 12870405, E: jansen-edwin@hetnet.
nl of Izaak v.d. Male, T: 0317 613852 of
06 53364465, E: male@casema.nl

Verslagen reünies
De HoBoKo’s reünie
van 15 oktober 2010

Op deze vrijdag verzamelden zich de
Hofmeesters, Botteliers, Koks en ldv-ers
zich op de Marinekazerne Amsterdam
voor de jaarlijkse bijeenkomst. Een bijeenkomst waar door zeer oude tot jonge
ex-marinemensen altijd naar wordt uitgekeken. Mannen en vrouwen die voor
korte of langere tijd bij onze Koninklijke marine actief waren, van beroeps,
miliciëns, kortverbanders, met 2, 4, 6, 8
of meer dienstjaren. Marinemensen met
flo, nu met de lom, in alle rangen en
standen waren te ontwaren.
Het werd een zeer geanimeerde en
onderhoudende reünie, die al zeker meer
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reünies

die dienden in ons voormalig nng. Een
mijlpaal en een jubileumreünie die, zoals
gebruikelijk in het laatste decennium,
plaatsvond in de Kumpulan/Bronbeek.
De al jaren overtekende en dus zeer
populaire reünie van oude en oudere
marinemensen die in de genoemde
contreien dienden en/of op bovengenoemd schip hadden gevaren. Uiteraard
waren er diverse gedoogde illegalen met
een marine-achtergrond. Druk en vol,
woedend druk was het. Naar schatting
400 personen. Helaas voor de regelenden
dan 25 jaar bestaat. Onder het genot
van royaal aangeklede drankjes was het moesten er dit jaar weer inschrijvers met
bloedend hart worden afgewezen, want
weer eens bijpraten, uitwisselen van de
huidige gang van zaken en bepraten van vol is vol en overvol en het mag niet van
alle ins en outs van het leven. Het ‘hoe is de brandweer. Een alternatief als Ahoy
is veel te prijzig, maar ook ongezelliger
het’, ‘weet je nog’, ‘heb je gehoord’, ‘ken
je die nog’, war was je verleden jaar’ was en het zou de gewenste sfeer en rijsttafelsmaak, onmogelijk kunnen genereren.
niet van de lucht.
De stemming steeg, maar het peil daalde De regelende groep dames en heren
hadden inderdaad meer dan gebruiniet!
kelijk hun best hadden gedaan om er
iets bijzonders van te maken. Ondanks
materiaalproblemen, printerfrustraties,
niet kunnen optreden door ziektes enz.
was het was weer een feest van herkenning, waarbij werd bijgepraat, contacten
vernieuwd en de laatste nieuwtjes op
velerlei gebieden uitgewisseld. Er waren
oude foto´s van nng, de 7Prov en wetenswaardigheden van voorgaande reünies
en anekdotes.In de grote zaal werden op
grote schermen fotocompilaties vertoond
in een mix van nng en de km van toen.
In een apart zaaltje films, afkomstig
van het nimh. De toko met tempodoeloe
Opmerkelijk was ook deze keer weer het zaken was weer present en draaide als
al jaren stijgende en steeds terugkereneen titjak in gemalen water.
de aantal illegale bezoekers, afkomstig
Ditmaal werd er een loterij gehouden
van andere dienstvakken. Ze orden niet
waarvan de opbrengst naar het kikaalleen gedoogd, maar blijken ook welkom fonds gaat. De normale hoofdprijs: een
te zijn.
week in het overbekende Schlosshotel
Met een cadeau van de organisatie ging
was, nadat de eigenaar het loterijdoel
iedereeen na genoten te hebben van de
vernam, gratis ter beschikking gesteld.
uitgebreide blauwe hap weer huiswaarts Daar waar marinemannen/vrouwen
en trok dus aan zijn stutten.
en hun aanhang aanwezig zijn in een
Zij die er niet bij waren hebben heel wat tempodoeloe sfeer, besprenkeld met een
gemist!
biertje of wat dies meer zij en een goede
Red.RvG
Indische hap die ruikt naar de kampong,
kan het eigenlijk niet stuk. Dat bleek
dan ook maar weer eens en te meer een
20e Reunie
feit te zijn en daarmee trap ik ongetwijDe Zeven Provincien C 802 feld een zeer wijde maar een open deur
in.
Het lijvige boekwerk dat bij vertrek aan
en NNG
allen werd aangeboden, vol foto’s, verhalen en anekedotes over de afgelopen 20

Op zondag 17 oktober j.l was het zover,
de twintigste reünie van oud-opvarenden
hr.ms. De Zeven Provinciën en/of zij
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jaar reünie maakte deze dag compleet.
Reüniecommissie, meer dan dank voor
uw inspanningen. Ik weet zeker namens
allen!
Red. RvG

Reunie Doorn 2010

Op zaterdag 30 en zondag 31 oktober j.l.
waren wij, de groep van de Van Ewijck
63 (Hr.Ms. Van Ewijck 62-63) bemanning, weer bijeen voor een gezellige
reünie en te gast bij het BNMO-centrum
De Basis te Doorn.
Dat werd een hartelijk weerzien na
een jaar. Jan had in het afgelopen jaar
weer een aantal ouwe scheepsmakkers
terug gevonden, waarvan er vier waren
gekomen en zij vonden het prachtig hun
makkers na zoveel jaren terug te zien.
Op de site van de Van Ewijck 63 is dan
ook een groot aantal foto’s geplaatst van
hoe we er toen uitzagen en hoe we nu
zijn, met de namen erbij, een goed idee
van Albert.
Onder het genot van een bakkie, werden
oude foto’s bekeken en mooie maar ook
minder mooie herinneringen opgehaald.
We kregen dat het gevoel van saamhorigheid en kameraadschap, dat stamt
uit die tijd van langdurig samenzijn aan
boord, weer duidelijk aanwezig was. Na
afloop werd door Albert weer cd gedraaid
met mooie foto’s van toen en de andere
reünies. Na de heerlijke blauwe hap
was het dan ook ‘Tap open’, smaakte het
bier als vanouds en kwamen de tongen
los. Op zondag werd gezamenlijk teruggekeken op de dag ervoor, en was de tijd
aangebroken om afscheid van elkaar te
nemen, maar wel met de heilige belofte
aan elkaar het volgend jaar dit zeker
over te doen, en zo mogelijk, nog wat
langer. Namens alle maten wil ik Jan
en William hartelijk bedanken voor hun
inzet.
Bedankt en tot weerziens.
Chris Caanen

Groep Van Ewijck

AVOM Sportief
AVOM Wandelpeloton
Onze leden zijn weer druk in de weer
geweest bij verschillende wandeltochten in
binnen en buitenland.
Komende maanden gaan wij weer diverse
tochten lopen, het programma staat op de
website.

Vergadering

De jaarlijkse vergadering van het wandelpeloton zal worden gehouden op 20
januari 2010, aanvang 10.00 uur. Voor
deze vergadering is het Militaire Luchtvaart Museum in Soesterberg uitgekozen; na de vergadering kan men een
bezoek brengen in het museum.

11e wandeltiocht
AVOM afd. Nijmegen

Jaarlijkse tocht van avom in Nijmegen
op 13 februari, dit is een hele leuke en
mooie tocht, jammer voor onze AVOMsobats uit Nijmegen dat er vorig jaar
niet zoveel deelnemers waren.
Iedereen kan daar meelopen, dus avomleden bezoek dan die dag onze collega’s
in Nijmegen.
Ze hebben heerlijke snert en bier!

Wandeling van onze groep
in Den Bosch

De gids (lid avom) Joop van Wissen heeft
ons in een aantal uren door Den Bosch
geloosd en daar een heleboel leuke plekjes laten zien. Een zeer geslaagde dag en
de sfeer was erg goed. Gezellig geborreld
met z’n allen en begin van de avond ging
een ieder tevreden naar huis.
Volgend jaar willen wij een andere stad
bezichtigen. Wie ideeën heeft, laat het
aan het bestuur weten. Ideeën die al tijdens de wandeling kwamen zijn Deventer of Zwolle.

Eén van de wandelaars heeft het verhaal van de Bestuurstocht op papier
gezet, waarvan onderstaand een verkort
verslag.
“Het was 16 oktober 2010, de leuke
dag die door het bestuur van het avom
Wandelpeloton was weer een feit. Voor
de 3e keer georganiseerd: na Utrecht en
Amersfoort was nu gekozen voor Den
Bosch voor o.a. de Bossche Bollen en
een vaartocht door de Binnendieze, het
voormalige riool van Den Bosch.
In Café-Brasserie Mell’s Place werden
wij gastvrij ontvangen door Sussanne,
Jacqueline en Mandy en getrakteerd op
koffie met een Bossche Bol. We werden
verwelkomd door Wim van Anen, het
bestuur was blij met de grote opkomst.
Onze schipper/gids Joop van Wissen
begeleidde ons naar de Zuidwal, waarbij
ondertussen een aantal leuke dingen
werd getoond. Zoals de ‘Moerasdraak’
en de lunchroom van bakker De Groot.
Vervolgens liepen wij richting de stad
via de Stationsweg waar op de zondag
voor Carnaval de prins wordt ingehaald
en het hele gevolg met praalwagens
naar de markt gaat. Bij de Wilhelminabrug werd de geschiedenis uitgelegd
van Den Bosch, het ontstaan in 1185,
uitbreidingen van de stad in 1318 en
het beleg van Frederik Hendrik 1629.
Aan de andere kant van de brug wordt
de Tweede Wereldoorlog weergegeven.
Wij werden gewezen op de voormalige
De Gruyterfabriek waar nu appartementen zijn neergezet. Tijdens de vaartocht
over de Binnendieze kwamen langs het
standbeeld van ‘lieve zoete Gerritje’ (een
man verkleed als vrouw). In de wijk Uilenburg, dei ook werd aangedaan, werd
vroeger het vlies van de graankorrel
gepeld, dit heet uilen, vandaar de naam
Uilenburg. Op de markt waar o.a. het
standbeeld staat van een beroemdheid
n.l. Jeroen Bosch. Na de markt voerde
de gids ons naar de koepelkerk van Den

Bosch ‘Sint Cathrienkerk’ gebouwd in
1534. De kenmerkende koepel dateert
van 1916. De koster liet ons een kijkje
nemen (normaal is dit niet mogelijk).
Aan de overzijde van de Spinhuiswal
zagen wij de stadsmuren en de rondelen.
Via het bastion van oranje, het bastion
door en het uitzicht op de Bossche Broek
liepen wij verder naar de lunchlocatie,
het Bieze Huis. Hier hebben wij een
fantastische broodmaaltijd genuttigd
(bestuur bedankt).
Na de lunch gingen wij  met twee fluisterboten varen door de watergangen van
Den Bosch. Ik vond het prachtig en  de
groep reageerde ook enthousiast.
Terug op de Zuidwal waar onze boottocht begon werd de wandeling vervolgd
en via de Parade en de Sint Jan gingen
wij terug naar de startlocatie om de dag
af te sluiten met een borrel.
Het was een geslaagde dag, Joop hiervoor hartelijke dank. (Joop van Wissen
is lid schipper/gids van de Kring vrienden van ‘s-Hertogenbosch, stichting
Binnendieze).
Bestuur ik dank jullie voor deze prettige
dag.”

Zeemansloop 2011

Inmiddels zijn wij druk bezig met de activiteiten voor de volgende Zeemansloop
(de tiende!). De planning en organisatie
zijn al uitgewerkt.
Als er nog avom-leden zijn die ideeën
hebben of mee willen werken meldt u
dan even bij het bestuur.

[Archieffoto Zeemansloop 2010]

Feestdagen

Wij wensen alle avom-leden en hun familie fijne feestdagen toe en een gezond
2011.
Wim van Anen, voorzitter wandelpeloton
Inlichtingen 06 20392572.
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hoofdbestuur
Nieuwe leden
Het hoofdbestuur van de
avom heet met bijzonder genoegen namens de
gehele vereniging de leden
die zich als avom-lid hebben aangemeld van harte
welkom. Het bestuur hoopt
dat de avom u kan bieden
wat u er van verwacht en
dat u zich kunt vinden
in datgene wat de avom
beoogt. Heeft u iets te melden, zowel in positieve als
negatieve zin, aarzel dan
niet dit te doen. Voor het
bestuur is het belangrijk
er kennis van te nemen om
onze vereniging optimaal
te laten functioneren.
Nogmaals, welkom, en dat
u zich thuis mag voelen bij
‘de Marine ná de Marine’.

Naam
B H P Agterberg
J J F Baert
R van den Bersselaar
A L Binnenmarsch
B Blömer
N Boelee
C de Bruin
R Degener
R Dijxhoorn
W J van Es
C H Focke
P P M Garnier
A Gassan
H Groenhuizen
J J M Jacobs
E R Molemans
J W Mosch
Th H Oomen
W P von Oven Fransz
D Rampadareth
R H Smits
P Verbaan
C J M Verstegen
W de Vries
A F van Wensen
J C M van Werkhoven
G J Weterkamp
J P Zandijk
P van Zeijderveld

Woonplaats
Rang
Dienstvak
Houten
1e kl
ldv
Woerden
Kpl
Schr
Rotterdam
ltz2 oc
bott
Maasbracht
1e kl
Mach
Almelo
1e kl
ldv
Leiderdorp
1e kl
tdw
Den Helder
Btsmn
odnd
Hellevoetsluis
1e kl
bott
Baarn
ltz2 oc
dekoff
Leiderdorp
1e kl
Elmnt
Amsterdam
1e kl
Hofm
Weert
1e kl
Matr
Hoorn
2e kl
Tlgr
Delft
Kpl
Gsmkr
Belfeld
1e kl
odnd
Almere
2e kl
Mach
Heerhugowaard
1e kl
ldv
Eindhoven			
Monnickendam
smjr
ldgb
Amsterdam
aoo		
Vinkeveen
1e kl
Matr
Rotterdam
Sgt
Mach
Beverwijk
1e kl
Elmnt
Rotterdam
1e kl
tdw
Hendrik Ido Ambacht 2e kl
Matr
Halsteren
1e kl
tdw
Nibe
Smjr
obnd
Sommelsdijk
1e kl
Marn
Purmerend			

Afdeling
Utrecht
Utrecht
Zuid-Holland
Limburg-Noord
Oost-Overijssel
Zuid-Holland
Den Helder
Zuid-Holland
Utrecht
Zuid-Holland
Amsterdam
Limburg-Noord
Amsterdam
Zuid-Holland
Limburg-Noord
Amsterdam
Alkmaar
Eindhoven
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Zuid-Holland
Alkmaar
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Breda
Buitenland
Zeeland
Amsterdam

Deze opgave betreft de periode tot 10 juli 2010.

in memoriam
Het hoofdbestuur
geeft met leedwezen
kennis van het overlijden van nevenstaande leden:

Naam
M van den Berg
G Bijsterbosch
H J Bossink
J J van Dongen
G J M M van Dorp
H Gelderblom
W C G van Groezen
W Hoekstra
J C Hogenes
A A Leijtens
J Mantel
V L M van de Reijt
J Schouren
J L A Smits
J M Smits
B A I Vogel
C Wessel
H Westers

Woonplaats
Zandvoort
Heerde
Annen
Breda
Lelystad
Apeldoorn
Tilburg
Diemen
Egmond aan Zee
Tilburg
Capelle a/d IJssel
Oost-Souburg
Tegelen
Cuijk
Eindhoven
Nijmegen
IJmuiden
Groningen

Maak dan tegelijk € 12,50 over op:
giro 3663892
tnv T.G. Faber
Hazerswoude Rijndijk
Als u een AVOM-badge wilt bestellen stuur dan
een bestelling naar
Redactie VastWerken:
Postbus 200, 7550 AE Hengelo
of per E-mail: redactie@avom.nl
Geef daarbij duidelijk gewenste opdruk op:
naam met voornaam of voorletters
plus eventueel afdeling of functie
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en u krijgt uw badge na enige tijd toegestuurd.
Vergeet niet uw adres te vernelden bij uw
bestelling.
NB Omdat bestellingen worden
gecombineerd voor de productie kan het
enkele weken duren voordat uw bestelling

Rang, Dienstvak Geb. datum
25-08-1935
1e kl Mach
19-04-1935
1e kl Mach
12-11-1935
3e kl Mach
27-10-1930
2e kl Matr
27-05-1944
Kwmtr td off
25-01-1921
1e kl Mach
02-09-1935
Kpl Hofm
05-09-1927
1e kl Tlgr
09-09-1929
1e kl Hofm
28-07-1940
lts vk2oc
Smjr Hofm
26-05-1943
1e kl Matr
20-04-1940
1e kl Matr
27-05-1944
1e kl
1e kl zvpl
23-02-1937
3e kl Matr
21-02-1942
3e kl Marn
03-05-1935
ltz vk2

Overleden
02-04-2010
23-09-2010
07-07-2010
03-11-2010
16-10-2010
datum ?
03-02-2010
04-10-2010
14-12-2009
21-10-2010
16-09-2010
11-09-2010
21-10-2010
16-10-2010
27-09-2010
16-10-2010
23-09-2010
07-06-2010

U bent nooit te oud om
lid van de AVOM te
worden...
***
Jij bent nooit te jong om
lid van de AVOM te
worden

AVOM artikelen
nr.
9301
9302
9303
9304
9305
9306
9307
9308
9310

artikel		
Avom-schildje
€
Blazer-badge avom
€
Schouder-epauletten, stel €
Avom-stropdas
€
Stickers avom
€
Reversspeld met avom-logo €
Avom-dasclip
€
Regenjack met avom-logo €
Avom-broekriem, leer,
2-zijdig (zwart/bruin)
€
9312 Leren avom-portefeuille
€
9313 Parka met avom-logo
€
9314 Polo met avom-logo
€

prijs
17,50
4,00
9,00
10,50
0,50
2,50
2,50
22,50
17,00
14,00
69,00
15,00

Parka
Voor bestellingen met een factuurbedrag
beneden € 5,00 moeten, om de kosten
te dekken, de emballage- en portokosten
worden vergoed. Daarom: bij bestellingen
met een totaalbedrag beneden € 5,00
één euro meer op de rekening overmaken.
NB
In de maanden juli en augustus worden,
in verband met de vakantietijd, geen
goederen verzonden.

Binnenkort nieuw in het assortiment:
nr 9308 Regenjack met logo avom. Prijs € 22,50 incl. verzendkosten

Bestellingen: inzake AVOM EGO rekening 588631116 (ABN)
Eerst na ontvangst van uw betaling worden de bestelde goederen verzonden.
NB Vermeld bij uw bestelling duidelijk uw naam en adres !

Nylon en pvc, bovenstof
in donkerblauwe uitvoering. Met uitneembare
voering, dus in alle jaargetijden te gebruiken.
‘Gedecoreerd’ met het
avom-logo.
Bestelmaten: L, XL, XXL
of groter.
Prijs € 69,00.

Polo

Met het avom-logo.
Bestelmaten: L, XL,XXL
Prijs € 15,00.
Bestellingen per e-mail:
voorzitter@avom.nl
Bestellingen worden
uitgevoerd als er voldoende opdrachten zijn.

Puzzelen met Danielle
Oplossing Sudoku 4/2010:
Beste mensen,
De verwoede
sudoku-puzzelaars
hebben zich geworpen op de Sudoku
uit VW4/2010.
Het blijkt dat het
voor een aantal
iets te veel van het
goede was, want
het aantal oplossers was beperkt.
Onder de oplossers
is bij loting als
winnaar uit de bus gekomen: S. Kramer te Stolwijk.
De prijs, de Marinekalender 2011 is hem inmiddels
toegezonden.

Sudoku
VW5/2010

Toch nog één keer een grote Sudoku
In overleg met de redactie nog één keer zo’n sudoku,  
extra pittig; een hersenbreker voor de feestdagen.
Een tip voor het oplossen: kijk eerst naar de centrale
sudoku en dan de bovenste rij darvan: het cijfer 9
staat zowel in de linker als de rechter sudoku. Dat
betekent dat dit cijfer dus niet in de drie rechter- en
linkervakjes kan komen van die sudoku’s. Die 9 moet
dus in de middelste rij vakjes van de middelste sudoku. En daar kan hij alleen in het middelste vakje. Ga
zo door met de mogelijkheden boven en onder en links
en rechts, zodat je daarna in de vier andere sudoku’s
meer cijfers kunt traceren.
Gevraagde oplossing: de negen cijfers uit de gearceerde rij.
Ik beloof jullie dat volgend jaar andere puzzels aan
bod zullen komen.

Oplossingen van VW5/2010 vóór 31 januari 2011 als altijd sturen naar:
Puzzelen met Danielle,
p/a Maanstraat 55, 6543 VS Nijmegen
of per e-mail naar: dbtje@hotmail.com.
Vermeld bij uw oplossing uw naam en adres.
En de prijs? Een AVOM-parka ter waarde van € 69,–!
Heel goede feestdagen en een gezond 2011 toegewenst
Groetjes,
Danielle.
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