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

25 jaar AVOM: 25 jaar Koninklijke Marine. In dit nummer de fregatten. De marine beschikte
in 1986 over 20 fregatten, nu zijn dat er nog zes, waarvan vier in de Zeven Provinciënklasse.
Hr. Ms. Tromp F803 is daar één van. In die 25 jaar zijn de schepen wel veel strakker gelijnd,
mede door stealth. Schepen zijn strak van lijn, maar steden ook, vooral kantoren. Dat brengt
deze foto fraai in beeld.
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Doelstellingen AVOM
• het bevorderen van de kameraadschap van de leden van de vereniging en het behartigen van de belangen van hen die als militair de Koninklijke marine hebben gediend, in het bijzonder de leden van de
vereniging.
• het onderhouden van goede contacten en betrekkingen met de Koninklijke marine.
• het mede hooghouden van de eer en de tradities van de Koninklijke marine.
• het in herinnering houden en eren van hen die gesneuveld of overleden zijn in dienst van het vaderland en in bijzonder hen die in dienst van de Koninklijke marine zijn gevallen.
• in gevallen van materiële of immateriële noden of andere belangen, van leden of nabestaanden van
leden, zal de AVOM een adviserende of doorverwijzenden functie hebben, in eerste aanleg naar de
reeds bestaande organisaties c.q. instellingen binnen de Koninklijke marine.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door onder meer:
• het houden van vergaderingen, bijeenkomsten, excursies e.d.;
• het uitgeven van een verenigingsorgaan en andere geschriften;
• het onderhouden van goede contacten met overheids- en andere instanties;
• het behulpzaam zijn bij het herstellen van contacten tussen oud-collega’s van de Koninklijke marine.
De AVOM is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Tilburg, nr. 402.59.764.
De AVOM is aangesloten bij de Stichting Veteranenplatform en
lid van de International Maritime Confederation (IMC).
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Marinevaria
Nieuws van de ‘oude vloot’

Een nieuw jaar waarin wij het 25-jarig jubileum van de AVOM
vieren. We zullen
dit doen tijdens onze
Landelijke Contactdag op 30 september
2011 welke we met
een extra feestelijk
tintje zullen vieren.
In iedere uitgave van
VastWerken dit jaar
zal daar aandacht
aan besteed worden.
Zoals te doen gebruikelijk zal dit lustrum in
Den Helder worden gevierd.
Op internationaal gebied wordt er op dit
moment hard gewerkt aan de voorbereiding
van het Jeugdzeilkamp, zoals het er nu
uitziet wordt dit in Oostenrijk gehouden en
georganiseerd door de ÖMV (Oostenrijks
Marine Verband) Ja, u leest het goed, ook
Oostenrijk heeft een Marinevereniging.
Details met opgave zullen in de volgende
VastWerken nader vermeld worden.
Na de afdelingen Zuid-Holland en Amsterdam te hebben bezocht heb ik helaas begin
dit jaar bezoeken aan de afdelingen moeten
afzeggen in verband met griep en een fikse
longontsteking. De bijeenkomsten die ik wel
heb kunnen bezoeken waren erg gezellig en
geven de gelegenheid om met de leden contacten te onderhouden en te horen wat er
zich zoal in de regio afspeelt. Zoals u in de
vorige uitgave heeft kunnen zien, staan alle
evenementen die landelijk worden gehouden, vermeld. Dit geeft u de gelegenheid om
ook eens een andere afdeling te bezoeken,
we zijn immers een landelijke vereniging.
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Het Korps Mariniers van de KOninklijke marine vierde de
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AVOM Zeemansloop
10 april 2011

Binnen het bestuur begint iedereen zich
na de aanloopperiode thuis te voelen. Met
zoveel nieuwe bestuursleden moet iedereen
aan elkaar wennen. De taken zijn goed
verdeeld en met ingang van dit jaar heeft
Marco van de Velde de taak van secretaris
op zich genomen, Jim Tigchelaar zal nog tot
de ledenraadvergadering in mei Marco in
zijn taak ondersteunen, waarna Jim na 20
jaar hoofdbestuur afscheid zal nemen.
Met de wijziging tot het openstellen van de
vereniging voor de actief dienende zullen
we ook de statuten en het huishoudelijk
reglement moeten gaan aanpassen, Jim
heeft zich bereid verklaart om hier sturing
aan te willen geven en een voorstel op te
stellen dat dan aan de ledenraad voorgelegd
kan worden.
AVOM-goederen kunt u bestellen door betaling op onze goederenrekening. Let echter
op: het rekeningnummer is gewijzigd. Voor
het betalen van de contributie blijft het
(giro) ING-nummer ongewijzigd.
Jan Bomhof, algemeen voorzitter.
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Hoofdbestuur

UITGELICHT
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
vraaggesprekje
met

Wim
van Anen

Vice-voorzitter

Wat zijn de speerpunten voor het beleid op
dit ogenblik?
Natuurlijk is het komende jubileum op dit
moment het belangrijkste item.
Als voorzitter van de jubileumcommissie
komen er, samen met de andere leden van
de lustrumcommissie veel zaken op je af.
Eigenlijk is het enige, waar we mee beginnen, de plaats van handeling. Die is vastgelegd, alle lustrumvieringen worden in
Den Helder gehouden. Dat lijkt me, gezien
het verleden, ook logisch. Dat dit in andere
jaren ergens anders gebeurt is echter even
logisch. Want, gezien de vorderende leeftijd van ons ledenbestand moet je voor de
Landelijke Contact Dagen zoeken naar een
centrale plek. Gelukkig is die, tot ieders
tevredenheid gevonden in Bronbeek.
Soms krijg ik wel eens het gevoel dat men
meer op Bronbeek gesteld is vanwege die
fantastische ‘blauwe hap’ dan vanwege de
centrale ligging?
Dat zou kunnen, maar wat dan nog? Feit
blijft dat Arnhem voor de vele leden uit het
onderste deel van ons land en het oosten
natuurlijk van groot belang is.
Je sprak over ‘vorderende leeftijd’, Wim,
maar actief dienenden kunnen sinds kort
toch ook lid worden van de AVOM?
Ja, dat kan. Maar verwacht daar geen wonderen van. De jongelui van nu hebben heel
andere ideeën van de marine dan de oude
garde. Natuurlijk kan het van belang zijn
om de vereniging in leven te houden, maar
ik denk dat we te zijner tijd dan ook de
activiteiten in de afdelingen zullen moeten
aanpassen.
Geldt dat ook al niet voor de categorie die
nu de Marine verlaat?
Ja, vandaar dat het een tweede speerpunt
is. We zullen daar heel hard aan moeten
werken. In overleg met de afdelingsbesturen zullen we moeten zoeken naar
zaken die maken dat de verbinding met de
marine voor de dienstverlaters interessant
blijft. Beter moeten communiceren en een
visie c.q. beleid moeten ontwikkelen voor
de toekomst is voor mij een hot item.
Kortom, er liggen nog taken te over voor
een vice-voorzitter!
Bedankt Wim en veel succes! Red.
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Jaarverslag van de secretaris over 2010
Inleiding

In een eerder jaarverslag heb ik al eens geschreven dat het mijn
laatste jaarverslag zou zijn, maar ik heb het jaarverslag 2009
nog mogen maken en nu dat van 2010. Maar dit is dan ook echt
het laatste. Op 1 januari 2010 heb ik vol vertrouwen mijn functie overgedragen aan Marco v.d. Velde. Vanaf zijn verkiezing
heeft Marco deels met mij meegelopen om zich in te werken.
Het jaar 2010 heeft nogal wat veranderingen met zich mee
gebracht, waarover bij de desbetreffende onderdelen op terug
gekomen wordt.
Afscheid hebben we genomen van Arie v.d. Broek en van Erik
Jurriëns, terwijl wij Wim van Anen, Peter de Leeuw, Marco v.d. Velde en Martijn van ’t
Veer hebben mogen verwelkomen.
Onveranderd is gebleven het vele werk om de contributie binnen te krijgen. Ineke Uyl
geeft dat heel veel extra werk. Ondanks haar inspanning heeft zij toch veel leden uit
moeten schrijven, omdat de contributie niet werd voldaan.
Onze webmaster Ben Mulder en onze redacteur Harry Faber blijven ook trouw op hun
post. Harry Faber heeft beloofd de 10 jaar vol te maken.
Erg jammer blijft het dat te weinig mensen er iets voor voelen om werkzaamheden voor
de vereniging te doen. Zie de vele dubbelfuncties bij de afdelingen.
Ondanks de veranderingen is de AVOM in rustig vaarwater gebleven.
Gelukkig kunnen we nog steeds rekenen op de steun van de Koninklijke Marine. Daar
waar mogelijk ondersteunen zij ons.

Het hoofdbestuur

Het hoofdbestuur bestond aan het begin
van het jaar 2010 uit: Jan Bomhof,
voorzitter; ook nam Jan Bomhof de
functie van penningmeester waar; Jim
Tigchelaar, secretaris, Erik Jurriëns,
vice voorzitter, Arie v.d. Broek, belangen
behartiging en veteranenzaken.
Arie v.d. Broek gaf aan dat hij om voor
hem moverende redenen zijn functie in
de vergadering van mei 2010 neerlegde,
bovendien gaf Erik Jurriëns aan niet
herkiesbaar te zijn.
Gelukkig meldde zich een aantal kandidaten, t.w. Wim van Anen, Martijn
van ’t Veer, Marco v.d. Velde en Henk
Stegeman. Zij werden in de vergadering
door de ledenraad gekozen en benoemd.
Het hoofdbestuur heeft in goed overleg
de functies verdeeld: Henk Stegeman
werd penningmeester, Marco v.d. Velde,
2e secretaris, Wim van Anen, vice-voorzitter en ledenwerving, Martijn van ’t
Veer, pr en ledenwerving. Tevens volgde
Martijn van ‘t Veer Arie v.d. Broek op
als de AVOM-vertegenwoordiger in het
Veteranen Platform.
Helaas legde Henk Stegeman na een
korte periode actief te zijn geweest
zijn functie neer. Jan Bomhof nam de
werkzaamheden weer op zich, om die
later over te dragen aan Wim van Anen.
Gelukkig meldde Peter de Leeuw zich
aan om deze functie op zich te nemen
en werd hij door de ledenraad in de

Enkele highlights
uit het lange
AVOM-leven van
Jim Tigchelaar

vergadering van november gekozen en
benoemd.
Aan het eind van 2010 bestond het
hoofdbestuur uit: Jan Bomhof, Jim
Tigchelaar, Peter de Leeuw, Martijn van
’t Veer, Marco v.d. Velde en Wim van
Anen.
Het hoofdbestuur kwam vijf keer in
vergadering bijeen, meestal in het Van
der Valk restaurant in Emmeloord. Aangezien het bestuur een kleine bezetting
had is het dagelijks bestuur niet afzonderlijk bijeen geweest. Het hoofdbestuur
vertegenwoordigt de vereniging naar
buiten en woont bepaalde herdenkingen
of belangrijke bijeenkomsten bij.
Ook bezoeken zij indien mogelijk en tijdig ingelicht bijeenkomsten van afdelingen, waarbij rekening wordt gehouden
met te rijden afstanden. De eerlijkheid
gebied te zeggen dat er dit jaar niet veel
bijeenkomsten zijn bezocht.

Ledenraad

De ledenraad is wederom twee maal
bijeen geweest in de Korporaal van
Oud Heusden Kazerne, het voormalig
MOKH in Hilversum. Naast het hoofdbestuur en de leden van de ledenraad
woonden ongeveer 35 belangstellenden
de vergadering bij. Bij de eerste vergadering waren de drie ereleden ook
aanwezig naast enkele vaste bezoekers.
In de vergadering van mei stonden
vooral de jaarverslagen en de verkiezing

1990
1992
lid AVOM
tijdelijk voorzitter
1991
afd. Groningen na
waarnemend secretaris vertrek Theo Schlaman
afd. Groningen en
wegens ziekte.
Drenthe, tevens gekozen		
in hoofdbestuur AVOM		
		

1993
Piet van Minnen wordt
hoofdredacteur VastWerken
Jim Tigchelaar en Joop de
Kinkelder redactieleden.
1994
Portefeuille Belangen-		
behartiging in hoofdbestuur

van de nieuwe bestuursleden centraal.
T.a.v. de kandidatuur van Henk Stegeman dienden enkele vragen beantwoord
te worden. Toch werden alle kandidaten
gekozen, zoals u heeft kunnen zien bij
het onderdeel bestuur. In deze vergadering kon door omstandigheden de
kascontrolecommissie geen uitgebreid
verslag uit brengen. Tijdens wat verder
ter tafel komt en de rondvragen krijgen
de afgevaardigden van de afdelingen
de gelegenheid om vragen te stellen en
opmerkingen te maken, voorzover die bij
de onderhavige agendapunten nog niet
aan de orde zijn gekomen.
Ook werd door de voorzitter in deze vergadering met enkele toepasselijke woorden en een cadeaubon afscheid genomen
van Arie v.d. Broek en Erik Jurriëns.
In november vond de najaarsvergadering plaats. Aangezien door ziekte,
beenbreuk en vakantie drie bestuursleden afwezig waren en er maar twee bestuursleden achter de tafel zaten, werd
de verkiezing van Peter de Leeuw naar
voren geschoven. De verkiezing leverde
geen problemen op en dus kon de nieuwe
functionaris achter de tafel plaats nemen. Jammer was het dat er wederom
geen geluidsversterking aanwezig was.
Het laatste gedeelte werd nog wel bijgewoond door Jim Tigchelaar
De agendapunten werden vlot afgewerkt; er werd door de vergadering
besloten dat het tenuevoorschrift aangepast mocht worden en dat ook actief marinepersoneel lid van de vereniging kan
worden. De kascontrolecommissie bracht
alsnog verslag uit en stelde, omdat er
een goede administratie was aangetroffen, voor om het bestuur decharge te
verlenen. Hetgeen geschiedde.
Enig commentaar was er op de gevraagde bijdrage aan de bezoekers van de vergadering, die geen lid van het bestuur of
van de ledenraad zijn. Het bedrag was
te hoog en men voelde zich overvallen.
Het bestuur heeft toegezegd een onderzoek in te stellen naar de prijs en op dit
onderwerp terug te komen.

Raad van Advies

Wederom behoefde er dit jaar geen beroep te worden gedaan op de leden van
de Raad van Advies.

Afdelingen

Helaas moet vastgesteld worden dat
de activiteiten die door de afdelingen
worden georganiseerd slecht worden
bezocht. Jammer voor al het werk dat er
in gestopt wordt. De afdelingen krijgen
het steeds moeilijker om bestuursleden
1995
Secretaris AVOM
met ingang van juni.
1996
Eerste foto van Jim in
VastWerken
met hoofdbestuur AVOM

te vinden. Zelfs meehelpen een oploopavond te organiseren doet men niet, de
goeden niet te na gesproken. Andere
veteranenverenigingen zitten ook met
deze problemen, het is heel erg moeilijk vrijwilligers te vinden. De leeftijd
van onze leden gaat echter ook een rol
spelen.
Afdelingsbesturen doen er alles aan om
de afdelingen draaiende te houden. Helaas hebben sommige van hen noodgedwongen een dubbele functie.

Leden

Het ledenaantal bedroeg op 31 december
2009: 2864
In 2010 zijn er 71 leden overleden en
hebben 130 leden bedankt. De ledenadministrateur heeft, om tijdig de verschuldigde contributie binnen te krijgen,
de slechte betalers tot drie maal toe een
herinneringsbrief toegestuurd. 81 leden
moesten helaas worden uitgeschreven
i.v.m. het niet betalen van de verschuldigde contributie. Treurig dit te moeten
constateren.
Gelukkig hebben wij in 2010 toch nog
104 nieuwe leden kunnen begroeten,
waardoor het ledenbestand op 31 december 2010 is: 2686.

Ledenwerving

De vaak bezochte website speelt een belangrijke rol bij de ledenwerving. Via de
website melden nieuwe leden zich aan.
Tijdens de Veteranendag Koninklijke
Marine, mede door de charmante medewerking van mevrouw Bomhof hebben
wij gewerkt aan naamsbekendheid en
ledenwerving. Verder is de door Harry
Faber gemaakte promotiewand aanwezig geweest tijdens de Nederlandse Veteranendag. Helaas zijn wij niet aanwezig
geweet bij de Wereldhavendagen in
Rotterdam. Bij genoemde activiteiten
werken we samen met het COM, met Ex
Act, het Mariniersmuseum en Marinemuseum onder de titel Marine Erfgoed
Terras. Een heel Marineplein. De fraaie
stand van de AVOM heeft veel bekijks
van oud-marinemensen, maar toch zijn
er weinigen die direct besluiten lid te
worden. Men neemt de gegevens mee
om er thuis naar te kijken en te beslissen, maar... we zien geen aanmelding
binnen komen. Aan de secretarissen van
de afdelingen worden extra bladen Vast
Werken toegezonden voor promotie van
de vereniging.
Martijn van ’t Veer heeft de portefeuille
pr en ledenwerving op zich genomen en
is druk bezig plannen uit te werken. Gezien de terugloop, zie het vorige hoofd-

Het hoofdbestuur poseert
in 1995 bij het 10-jarig bestaan. Vlnr: Theo Luijckx,
vz; Jim Tigchelaar, secr.;
Henk Jongewaard,
penningm. en de leden
Hans Zengerink en Henk
Stegeman.

2000		
Als lid van het dagelijks		
bestuur vele reizen, zoals		
in maart 2000, waar het		
DB op uitnodiging in Shotley		
kransen legde bij graven van		
tijdens WO II gesneuvelde		
marinemannen.		

AVOM-stand [foto HF]

stuk, zal hij er een geweldige klus aan
hebben en is de medewerkingen van de
afdelingen en van alle leden gewenst.

Ledenadministratie

Ineke Uyl verzorgt nog steeds de ledenadministratie en voorziet bestuur
en afdelingen iedere maand van de
juiste gegevens. Ook dit jaar werd zij
geconfronteerd met te laat doorgegeven
berichten van verhuizing of overlijden.

Belangenbehartiging

Ook in 2010 zijn er aanvragen bij de
secretaris binnengekomen over het
verkrijgen van een Agadir-speld en
oorkonde, vooral nadat een gezelschap
een bezoek aan Agadir heeft gebracht.
Aan een aantal personen is een speld en
oorkonde toegezonden. De aanvragers,
voor zover zij nog geen lid zijn, krijgen
gegevens over de vereniging en een aanmeldingsformulier gezonden.

Herdenkingen

In 2010 hebben leden van het hoofdbestuur, bestuursleden van afdelingen met
hun leden wederom deelgenomen aan de
diverse landelijke of plaatselijke herdenkingen op 4 en 5 mei en op 15 augustus.
De voorzitter en de secretaris waren op
4 mei aanwezig bij de herdenking van de
Koninklijke Marine in Den Helder. De
voorzitter was dezelfde dag ook aanwezig bij de herdenking in Amsterdam.
De afdelingen hebben op 4 mei deelgenomen aan herdenkingen binnen hun afdeling. In enkele afdelingen bezoekt men
op meerdere plaatsen een herdenking.
Jan Bomhof nam als voorzitter tevens
deel aan de herdenking op 7 september
bij het Nationaal Indiëmonument. Hij
legde namens de AVOM een krans.
Leen van Heeren, lid van de AVOMafdeling Den Helder legde namens de
AVOM een krans bij de herdenking op
15 augustus in Den Helder.
Ook bij plaatselijke herdenkingen voor
gevallen Indiëmilitairen waren leden
van het hoofdbestuur en bestuursleden
en leden van afdelingen met afvaardigingen aanwezig.
2010
En zoals de organisatie van het
Internationaal Jeugdzeilkamp.
2011
Mei: einde van een tijdperk.
Maar nog niet uit beeld,
want inmiddels wnd. secretaris
van de afd. Groningen
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ledenvergadering. Omdat de vergaderingen vaak in de avonduren plaats vinden
is het niet altijd mogelijk om, gelet op de
afstanden, alles te bezoeken.

VastWerken

Herdenkingen in Amsterdam, Den Helder en Roermond. De AVOM legde kransen.

Contacten

De contacten met de Koninklijke Marine
zijn, zoals in de inleiding reeds genoemd,
nog steeds geweldig. Dit kwam het
beste tot uiting bij de organisatie van
het Internationale Jeugdzeilkamp dat
de AVOM dit jaar moest organiseren.
De boten, de huisvesting, de maaltijden
enz. overal werden wij geholpen. Deze
contacten zijn van groot belang voor
de AVOM en de leden. Steeds vinden
wij een gewillig oor. Bij de veteranendag – de marinedagen gingen dit jaar
niet door – steeds krijgen wij voor zover
mogelijk alle medewerking. Helaas
beschikken wij niet meer over een eigen
sloep, maar mogen wij gebruik maken
van een sloep van de Marine. Wij zijn de
C-ZSK luitenant-generaal der Mariniers
R.L. Zuiderwijk en zijn opvolger vice-admiraal Borsboom zeer erkentelijk dat zij
het beschermheerschap op zich genomen
hebben.
Ook verkreeg de AVOM veel steun van
de Commandant Marine Kazerne Willemsoord. Uitnodigingen voor leden van
de AVOM om een vaartocht mee te mogen maken zijn er dit jaar niet geweest.
Het is jammer, maar er zal begrip voor
opgebracht moeten worden.
Eervolle uitnodigingen voor de voorzitter om bij belangrijke gelegenheden de
AVOM te vertegenwoordigen zijn ook in
2010 meerdere malen ontvangen en dan
heeft de voorzitter de AVOM vertegenwoordigd.
Het hoofdbestuur probeert de goede contacten met de leden en de afdelingen instand te houden door activiteiten van de
afdelingen te bezoeken. Vaak wordt dit
verzorgd door de voorzitter. Ook dit jaar
hebben wij niet alle afdelingen kunnen
bezoeken. Met de Ex- en Actief dienende
Vrouwelijke Militairen der Koninklijke
Marine ‘Marva’ en het COM worden ook
goede en vriendschappelijke contacten
onderhouden. Met beide verenigingen
heeft een gesprek plaats gevonden om te
onderzoeken op welke terreinen samenwerking mogelijk is.
Met de bij de CMI aangesloten ver-

Uit de eerste vijf jaren
AVOM
1986-1991
6
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enigingen worden eveneens goede en
kameraadschappelijk betrekkingen
onderhouden. Enkele afdelingen bezoeken afdelingen van de buitenlandse
verenigingen. Afdelingen van de Duitse
Marine Bond zien deze contacten graag
ontstaan.

Landelijke contactdag

Op vrijdag 17 september heeft in
Arnhem op het landgoed Bronbeek de
landelijke contactdag plaats gevonden.
Ruim 400 bezoekers hebben de reis naar
Arnhem ondernomen. Bij binnenkomst
werden enkele gratis bonnen uitgereikt
en in de middag kon van een voortreffelijke Indische maaltijd gebruik worden
gemaakt.

Het verenigingsblad VastWerken krijgt
van de leden en ook van buiten af veel
waardering. In 2010 is het blad voor het
eerst vijf keer verschenen. Een hele klus
voor onze redacteur om de nummers vol
te krijgen. Het bestuur is heeft waardering voor het werk van Harry Faber die
er ieder keer in slaagt om een blad van
een zo hoog niveau voor elkaar te krijgen. Hij merkt het zelf ook, maar zeker
wij, dat hij steeds meer thuis raakt in
‘de wereld die marine heet’. Het blad is
en blijft het visitekaartje van de vereniging. Door zijn bezoeken aan de afdelingen bouwt hij een goede band op met
besturen en de leden van de afdelingen.

Public Relations

Zoals gezegd nam Martijn van ’t Veer
deze taak op zich. Erg lastig om daar als
nieuw bestuurslid zomaar in te duiken.
Maar zijn medebestuurders hebben er
vertrouwen in dat het hem zal lukken de
pr nieuw leven in te blazen.
De promotiewand is enkele malen als
het ware uitgeleend. Dit heeft de wand
CMI
Zoals hiervoor reeds is opgemerkt moest geen goed gedaan. Ook hier zal aandacht aan besteed moeten worden.
de AVOM het Internationaal JeugdDe pr-activiteiten worden ook gebruikt
zeilkamp van de CMI organiseren. De
secretaris die de leiding had heeft bij de voor ledenwerving en de wand wordt
gestald op plekken waar veel marinegehele organisatie en uitvoering heeft
mensen komen.
veel steun gehad aan de heren Hart en
De AVOM Roei- en Zeilploeg oefent
Leerdam. Een woord van dank is hier
regelmatig en de ploeg doet mee aan
zeker op zijn plaats. Ook dank aan de
wedstrijden, waarbij zij goede resultaten
zeilinstructeurs, die de hele week vrij
hadden genomen om de jongelui te leren halen. Een van de grootste wedstrijden
waaraan de ploeg deelneemt is de Kieler
zeilen. Het verslag van het kamp heeft
Woche, meestal met goede resultaten.
reeds in VastWerken gestaan. De grote
Ook het AVOM Wandelpeloton presensteun van de marine is hiervoor reeds
teert zich in binnen- en buitenland door
genoemd.
deelname aan de verschillende wandelIn oktober is de voorzitter naar het
jaarlijkse congres in Wenen geweest. De tochten. Aan de Nijmeegse Vierdaagse
wordt ook deelgenomen en men organiDuitse vereniging neemt de komende
seert in Scheveningen zelf een wandeldrie jaar het presidentschap over.
tocht, de Zeemansloop.
Besloten werd om de Kroatische verDe activiteiten van zowel de roei en
eniging het lidmaatschap te ontnemen,
zeilploeg als wel van het wandelpeloton
aangezien zij niet reageren op uitnodihelpen mee naamsbekendheid te geven
gingen en de contributie niet betalen.
aan de AVOM.

Werkbezoeken

Reeds opgemerkt is dat er bezoeken zijn
gebracht aan activiteiten en/of vergaderingen van de afdelingen. Het grootste
deel hiervan komt op de schouders neer
van de voorzitter. Andere leden van het
hoofdbestuur bezoeken ook activiteiten
zeker wanneer er sprake is van een

Secretariaat

Veel veranderingen treden er niet op
in de werkzaamheden van een secretaris. Het behandelen van ingekomen en
uitgaande post, het archief bijhouden,
het maken van notulen van de vergaderingen, waaronder die van de vergade-

Redactioneel
ringen van de ledenraad, behoort tot de
taak van de algemeen secretaris. Ook
het opstellen van een jaarverslag valt
onder de werkzaamheden.
De opvolger Marco v.d. Velde heeft de
laatste vergadering van het hoofdbestuur genotuleerd en ook het verslag
van de vergadering van de ledenraad
gemaakt.
De agenda’s voor de vergaderingen worden door de voorzitter en de secretaris
vastgesteld en de secretaris verstuurt
de uitnodigingen voor de verschillende
vergaderingen.

Tot slot

Tot slot een woord van dank. Een woord
van dank voor een ieder, die zich in het
afgelopen jaar voor de vereniging heeft
ingezet, denk daarbij aan de bestuursen commissieleden van de afdelingen.
Bedankt! Het hoofdbestuur kan het niet
alleen.
In het algemeen sloot ik het jaarverslag met dezelfde zinnen af. Maar nu
moet het iets anders. Het is, zoals bij de
inleiding al gezegd, mijn laatste verslag.
Na bijna 16 jaar algemeen secretaris te
zijn geweest is het nu tijd om te stoppen.
Het waren mooie jaren, met veel vriendschap. Soms ook hectische momenten.
Maar in zijn algemeenheid kijk ik met
dankbaarheid terug. De medebestuursleden die samen met mij in het bestuur
hebben gezeten dank ik voor hun vertrouwen, steun en de kameraadschap.
Maar ook alle andere bestuursleden,
commissieleden en leden van de ledenraad wil ik vanaf deze plaats heel hartelijk dank zeggen voor hun vertrouwen
die zij al die jaren in mij hebben uitgesproken. Dank, hartelijk dank.
Aan het eind van mijn jaarverslag wil ik
wijzen zoals de laatste jaren gebruikelijk op één van de doelstellingen van de
vereniging en dat is het bevorderen van
de kameraadschap. Laten wij met zijn
allen werken aan deze kameraadschap,
waar dan ook. Het kan en moet, we hebben elkaar nodig.
Ook nu wil ik voor het laatst het jaarverslag beëindigen met een dringend
verzoek om wederzijds begrip voor
elkaar te hebben, om zich te houden aan
de statuten, het huishoudelijk reglement
en aan de genomen besluiten, naar
elkaar te luisteren en om in kameraadschap samen te werken aan en voor onze
AVOM, het is en blijft de moeite waard.
Het gaat u allen en de AVOM goed.
Jim Tigchelaar, algemeen secretaris

1987

Bestuur AVOM:
H. Schellekens, voorzitter; C. Oosterlaak,
L. de Bogel, P. v.d. Wal,
H. Zengerink,
R. Adriaensen

Oprichtingsdatum van
de AVOM...
Even terug
naar de
jaarwisseling
De redactie ontving vele kaarten en mails met
de beste wensen
voor het nieuwe
jaar. Waarvoor
hartelijk dank.
Een van de mooiste en passende kaarten bij dit jubileumjaar kwam van de
afdeling Friesland. Die willen we u niet onthouden. Want Jan Romkema en de
zijnen van de afdeling stuurden aan o.a. het hoofdbestuur en vriendenverenigingen een felicitatiekaart met het 25-jarig jubileum. Met daarop de oprichtingsdatum van de AVOM: 4 januari. Wat? 4 januari, nee hoor: alom wordt de datum 2
april 1986 vermeld. Ik attendeerde daar ‘Leeuwarden’ op en zag ondertussen
dat onze AVOM-website ook 4 januari meldt als oprichtingsdatum. Navraag bij
Ben Mulder, de webmaster, leverde op dat hij een kopie heeft van de inschrijving bij de KvK te Tilburg met de datum 4 januari.
Dus stak ik mijn licht op bij een van de oprichters, Harrie Schellekens. Die
bevestigde mij dat de juiste datum inderdaad 4 januari 1986 is. Een volgend
bestuur heeft, zo zegt hij, wellicht n.a.v. een wijziging in de gegevens, ten onrechte daarna de aprildatum ingevoerd.
Wie zijn wij om dit in twijfel te trekken? Dus mensen, de AVOM is opgericht op
4 januari 1986! Noteer dat!
Red. HF

Jaaroverzicht FLO-commissie
Op 10 juni van het vorig jaar vierde de
FLO-commissie het 40-jarig bestaan van
recepties en het 30-jarig bestaan van de
commissie zelf. Getallen waarop men,
zoals de secretaris Ad Kreukniet in zijn
jaaroverzicht vermeldt, best heel erg
trots is. Want binnen de KM (om maar
niet te spreken over defensie in het algemeen) is geen enkel dienstvak dat twee
keer per jaar een FLO-receptie organiseert om afscheid te nemen van mannen
en vrouwen van het dienstvak.

Vijftien jaar Belgisch-Nederlandse samenwerking
Vice-admiraal Borsboom heeft dinsdag
7 februari j.l. een bezoek gebracht aan
de Belgische marinehaven in Zeebrugge,
omdat het 15 jaar geleden is dat de Admiraal Benelux in dienst werd gesteld.

1987

42 reacties op verzoek
naam Contactblad.
Gekozen voor Vast Werken, ingezonden door A.
Smit, Zwaag.

1987

Deelnemers gezocht
voor vorming AVOMpeloton.
Leden per 1 juli 1987:
825.

1988

Vice-admiraal Borsboom feliciteert divisieadmiraal Robyns [foto MinDef]

Sinds 1996 beheert een Belgisch-Nederlandse staf de vloot. “De samenwerking
tussen België en Nederland is uniek en
een voorbeeld voor marines in heel Europa”, aldus divisieadmiraal Jean-Paul
Robyns.
Het jubileum viel samen met de terugkeer van BNS Louise Marie. Dit
voormalige Nederlandse M-fregat voer

Kontributie 1988:
fl. 36,00 per jaar.
Redactie Vast
Werken:
L. van Lieshout

1989

Eerste foto in
Vast Werken:
Ledenvergadering afd. ZuidHiolland
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3 maanden voor de antipiraterijmissie
Atalanta. Het schip ontdekte 2 nieuwe
piratenkampen, voerde 11 boardings uit
en rekende 7 piraten in.
Aansluitend reikte Borsboom aan zijn
Belgische collega een Ereteken voor Verdienste uit namens minister van Defensie Hans Hillen voor de cruciale rol die
hij heeft gespeeld bij de intensivering
van de samenwerking.

Heldenmedaille voor marinier
Begin december heeft Marinier 2 A
Messemaker samen met twee burgers
(J M in ’t Veld en K Koeleman) de bronzen medaille van de Stichting Carnegie
Heldenfonds ontvangen. Dat gebeurde
in de Van Ghentkazerne, waar de commandant van de kazerne, kolonel der
mariniers R Hardenbol het drietal de
medailles opspeldde. Zij redden afgelopen zomer een chauffeur van de verdrinkingsdood, nadat die met zijn vrachtwagen van een veerpont bij Warmond
was gegleden. Bij het ongeval kwam de
wagen op 2,5 meter diepte op zijn kop
te liggen. Messemaker sprong met twee
passanten in het water en gezamenlijk
wisten ze de bewusteloze chauffeur uit
zijn benarde positie te bevrijden.

Diploma voor marineofficieren
Ruim 50 marineofficieren ontvingen op
4 februari j.l. hun diploma na het succesvol afronden van hun opleiding aan
het Koninklijk Instituut voor de Marine
(KIM). Van de geslaagden volgden er 31
een militair-wetenschappelijke opleiding
aan de Faculteit Militaire Wetenschappen. Hun opleiding op bachelorniveau
duurde 5 jaar. Zij kregen tijdens de
bijeenkomst een extra getuigschrift. De
overige geslaagden volgden een tweejarige opleiding tot marineofficier.

Het werk van 5 afgestudeerden ontsteeg
het niveau van de overige scripties. Zij
kregen een aparte scriptieprijs.
De Nederlandse Defensie Academie
verzorgt het onderwijs aan officieren
binnen de krijgsmacht. Zowel het Koninklijk Instituut voor de Marine als de
Faculteit Militaire Wetenschappen, dat
wetenschappelijk onderwijs verzorgt en
onderzoek verricht voor de krijgsmacht,
maken onderdeel uit van de NLDA

Defensie.nl gedeeltelijk over
naar Rijksoverheid.nl

Openingspagina themadeel defensie op
rijksoverheid.nl

Een deel van de informatie die het
ministerie van Defensie via internet
aanbiedt, is medio december verhuisd
van Defensie.nl naar Rijksoverheid.nl.
De overgang heeft met name betrekking
op politieke en ambtelijke gegevens,
zoals kamerstukken, besluiten op Wobverzoeken en beleidsonderwerpen. Ook
de informatie over en van de minister is
vanaf nu op Rijksoverheid.nl te vinden.
Informatie over de taken, de organisatie
en het optreden van de rijgsmacht(delen)
blijft beschikbaar op Defensie.nl. Ook al
het nieuws van en over Defensie wordt
op Defensie.nl gepubliceerd.

ke website voor alle ministeries en vloeit
voort uit het project Overheidscommunicatie Nieuwe Stijl (ONS). Deze website
vervangt vanaf 1 januari 2011 alle ‘corporate’ websites van de departementen,
Postbus 51 en Regering.nl. Daarbij is
voor Defensie een uitzondering gemaakt;
Defensie gaat slechts gedeeltelijk over
en behoudt een eigen website.

Pasar Malam Bali in Zwolle
De jaarlijkse Pasar
Malam Bali wordt
dit jaar in Zwolle
gehouden van 23
t/m 25 april. De
pasar is vooral bij
de veteranen zeer
gewild. Het wordt
steeds meer een
jaarlijkse ontmoetingsplek voor
oude kompanen.
Dat komt natuurlijk ook omdat veteranen op vertoon van
hun pas gratis entree krijgen met een
introducé. En niet te vergeten de nasi
rames die wordt geboden voor € 6,00 p.p.
Zoals altijd in de IJsselhallen, Rietweg 4, Zwolle. Openingstijden: zaterdag 23 april: 14.00-22.00, zondag
24: 12.00-22.00 en maandag 25:
12.00-19.00u.

Marineknopen

Onze medewerker/fotograaf Fred Boogert is vanuit zijn woonplaats in Zwijndrecht naar Den Helder gereisd voor een
set marineknopen.
In gebouw Haaksbergen op de Marinekazerne aldaar heeft hij met moeite een
set kunnen krijgen. Allereerst meldt
hij ons dat er verschillende maten zijn,
maar dat u, als u ze daar haalt, de knoDefensie op Rijksoverheid.nl
Bij de ontwikkeling van Rijksoverheid.nl pen moet kiezen: 6 van 20 mm en 8 van
is bewust gekozen voor een thematische 16 mm. Dus niet de 22 mm knopen want
die zijn te groot voor de blazer.
indeling (op onderwerp) als primaire
Hij bericht ons tevens dat de senior meingang voor bezoekers. Afgezien van de
dewerker Vloot en PGU op het Kleding
nieuwspagina’s is de informatie van en
Servicepunt Nieuwe Haven (KSPNH)
over Defensie op Rijksoverheid.nl dan
ook op verschillende plaatsen te vinden, hem heeft gezegd, en ook later per mail
met name onder ‘ministerie’ (van Defen- bevestigd, dat gratis artikelen (waaronder dus de knopen) slechts in kleine
sie) en onder het gelijknamige thema.
hoeveelheden kunnen worden verstrekt.
Beide onderdelen zijn rechtstreeks
toegankelijk via verkorte internetadres- Men mag, in verband met bezuinigingen, slechts aan één persoon knopen
sen: Rijksoverheid.nl/def (ministerie);
verstrekken. “Men kan dus niet voor
Rijksoverheid.nl/defensie (thema).
Commandeur Jelle Snoeks reikt een diploma Overheidscommunicatie Nieuwe Stijl
een mede-strijder ophalen,” aldus de
uit [foto MinDef]
Rijksoverheid.nl is de gemeenschappelij- mevrouw.

1989

Koninklijke Marine
erkent de AVOM !!
Redactie Vast Werken:
A R van Spronsen.
Ledenbestand op
31/12/1989: 1258.
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1990

Juni 1990: nieuwe voorzitter AVOM:
J. Droppert KTZ TD b.d.
Ledenbestand
31/12/1990: 1471.

25 jaar VastWerken en AVOM
Mijmeringen
over verleden en
toekomst (1)

ook dat dit jaar 2011 begint als 26ste
jaargang voor VastWerken.

25 jaar AVOM is tevens een goede
gelegenheid om 25 jaar Koninklijke
Marine te belichten. Onder aanvoering
van redactie-medewerker Ad (‘Vizier’)
In dit jubileumjaar wordt natuurlijk
de Kruijf en met hulp van deskundigen
teruggekeken naar het verleden. In een
als Fred Boogert, Rob van Grondelle
serie korte artikelen zal de redactie in
en Rob van Niekerken zal hij eveneens
de vijf nummers van deze jaargang ach- in elk nummer een onderdeel van de
tereenvolgens steeds een lustrum in uw
marine onder de loupe nemen. In dit
herinnering terugroepen. Want hoewel
nummer beginnen we met de fregatten.
velen in die kwart eeuw ons ontvallen
Daarmee treden we in de voetsporen
zijn, blijkt dat gelukkig nog veel mannen van de redactie uit het verleden, die in
en vrouwen uit de beginperiode van de
verschillende lustrumjaren de marine in
AVOM deel uitmaken van het huidige
de tijd ook vergeleken heeft. Overigens
ledenbestand. Dat geldt zeker voor de
was bij het tweede lustrum Ad de Kruijf
mensen die zich als lid aanmeldden in
al betrokken.
de stormachtige periode van eind tachtig
en de beginjaren negentig. Elk kwartaal In de redactionele mijmeringen zulkonden toen honderden nieuwe leden
len we vooral aandacht schenken aan
worden gemeld.
de mens in de AVOM. De oprichters
Het eerste lustrum omvat de jaren
hadden immers een vereniging in
1986-1991. Eigenlijk dus zes jaar, maar
gedachten, zoals nog altijd in elk numhoewel de AVOM officieel op 4 januari
mer wordt verwoord in de doelstelling:
1986 is opgericht, verscheen in dat jaar
het bevorderen van de kameraadschap
maar één nummer van VastWerken,
van de leden en het behartigen van de
toen Contactblad genoemd. Vandaar
belangen van hen die de Koninklijke
Het eerste lustrum van
Vast Werken
Het begon met een simpel
gestencild eerste nummer van
jaargang 1. Herinnert u zich die
tijd nog? We moesten typen
op de elektrische Remington,
corrigeren met nagellak (rook
wel lekker trouwens), tekeningen konden nauwelijks worden
toegevoegd. Opvallend in hett
eerste nummer de mededeling
dat de vereniging de 450 leden
al is gepasseerd!
Ruim twee jaar na de oprichting, in 1989, wordt begonnen
met per nummer de nieuwe
leden te melden.
Niet alleen het uiterlijk veranderde, de inhoud begint meer
vorm te krijgen. Waaronder het
eerste afdelingsnieuws. Van de
afdeling Groningen.
In 1988 komen we de samenstelling van een redactieteam
tegen: hoofdredacteur is L van
Lieshout, medewerkers Ab ten
Have, Kees van Hooydonk
en voor illustraties zorgt Joes
Wanders.

1991

Eerste lustrum AVOM:
21 juni viering op Marinebasis Den Helder
Oprichting AVOM-Wandelclub door
A. Osselman.

Vanaf nr 1/1989 wordt de redactie
gevormd door A R van Spronsen,
A ten Have en J Wanders. Vaak
wordt dan de AVOM aangegeven
als: Altijd Voorop Onze Marine.

marine hebben gediend. De AVOM is
dus geen kil instituut, maar een totaal
van individuen. Samengebundeld onder
de noemer: herinneringen aan de marinetijd levend houden en dat zo mogelijk
koesteren met kameraden. Met interesse
voor wat de marine na hun actieve tijd
aan nieuwe lichtingen marinemensen te
bieden heeft.
Dat is ook waar VastWerken op inspeelt. De verhalen uit een inmiddels
ver verleden als de Tweede Wereldoorlog en de Indië-periode raken uitgeput.
De nieuwe tijd, met wellicht als een
meetstation 1962, toen we Nederlands
Nieuw-Guinea moesten verlaten, omvat
andere doelen voor de marine. Zeker
na het wevallen van de Koude Oorlog.
Hoewel in steeds groter verbanden en
met wisselende doelstellingen blijft onze
Koninklijke marine echter een onmisbaar onderdeel van de krijgsmacht. We
zijn en blijven een zeevarende natie.
Ik ben dankbaar dat ik het grootse
verleden mee mag verwoorden in de verhalen van de mensen die weer en wind
trotseerden in dienst van het land.
Harry Faber
hoofdredacteur VastWerken

In het laatste nummer van 1989 zien we dat de redactie is uitgebreid met J C
I Landegent en in 1990 met A P Roest, terwijl voor Curaçao en Antillen dan
als correspondent staat genoteerd: KPL LDV C Dijkhuizen.
In dat nummer komt aan de orde of het periodiek Vast Werken moet worden
opgeheven, zoals in het hoofdbestuur was besproken. Het Dagelijks bestuur
doet een oproep aan de lezers om hun mening kenbaar te maken.
1989, eerste nummer van
de jaargang.
Nogal rommelig, maar al
wel een foto.

Omslag
van de
jaargang
1989

1989, het derde nummer.
Nu wordt het stukken
beter en rustiger van
opmaak.

Het eerste
lustrum,
een fleurig
omslag.

1991

Lustrumviering: Op de marinebasis stond een grote tent, alle leden kregen bij binnenkomst een
medaille en een ballpoint. Oude vrienden ontmoetten elkaar en onder de gasten was viceadmiraal Haver Droeze. Buiten de tent verzorgde de Marinierskapel een lunchconcert. Om één
uur was het ‘aan je bakken’. Hongerig trok men naar de grote eetzaal waar een uitgebreide nasihap werd geboden. Onder de schepen die konden worden bezocht was het nieuwe fregat Karel
Doorman. Het feest ging door tot 24 uur!
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25 jaar marine:

Fregatten

25 jaar geleden, werd de AVOM opgericht. Aanleiding voor onze
medewerker Ad de Kruijf om het jaar 1986 eens onder de marineloupe te leggen en tegen het licht van 2011 te houden.
In iedere uitgave van dit jubileumjaar zal een type/klasse schepen
nader worden belicht.
In deze eerste uitgave beginnen we met de fregatten.
Hr.Ms. Tromp F 801

De ons wel bekende
kruisers De Ruyter
(C801) en Zeven Provinciën (C802) waren
al in 1973 en 1978
verkocht aan Peru.
De Ruyter is aldaar
nog steeds in dienst.
Het was een paradepaardje van de Peruaanse marine.

Hr.Ms. De Ruyter

Echt vaak buiten
komen doet de voormalige De Ruyter
niet meer, het is
onduidelijk of ze nog
wel operationeel is.

Hr.Ms. De Ruyter F 806

Hr.Ms. De Zeven Provinciën

De A en B jagers waar velen van u op hebben gevaren, werden eind 70,
begin jaren 80 eveneens naar Peru verkocht. De niet verkochte schepen gingen naar de sloop. De Gelderland heeft na haar actieve periode
een tijdje dienst gedaan als opleidingschip in Amsterdam en is ten
slotte gesloopt in deze stad. De kanonnen van de Gelderland gingen
niet mee naar de sloper maar werden op de volgende klasse geplaatst.
Hr.Ms. Jacob van Van Heemskerck F 812

In 1986 beschikte de marine over de
navolgende fregatten:

De Tromp klasse (2 kojaks)
Hr.Ms. Tromp en de De Ruyter werden gebouwd bij de Schelde in Vlissingen en in 1975/76 in dienst gesteld. De
tonnage bedroeg 4.300 ton volgeladen.
De bewapening was behoorlijk en
bestond o.a. uit: 4 Harpoon raketten
(2x2), 1 MK13 lanceerinrichting voor de
Standard raket (40 a/b), Nato Seasparrow systeem (60 a/b) en dan het 12 cm
kanon afkomstig van de Gelderland. De
twee schepen waren tevens ingericht
om dienst te doen als commando/vlaggenschip.
Gezien de tonnage en bewapening is de
aanduiding fregat een beetje vreemd
omdat zij eerder in aanmerking zouden
moeten komen voor de D van jager.
De Tromp werd uitdienst gesteld in
1999 en de De Ruyter in 2001. Zij hebben jaren gelegen in de haven nabij de
sleepbootsteigers en werden regelmatig
gebruikt als oefenobject voor o.a. de
politie. In 2003 werden beide schepen
gesloopt in ’s-Gravendeel.
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De Jacob van Heemskerck
klasse (2 stuks)
Hr.Ms. Jacob van Heemskerck en
de Witte de With werden eveneens
gebouwd bij scheepwerf de Schelde. Zij
werden in 1986 indienst gesteld. De tonnage bedroeg 3.750 ton volgeladen.
De bewapening is nagenoeg gelijk aan
die van de Tromp klasse, zonder het
kanon natuurlijk. De schepen werden
gebouwd ter vervanging van twee Kortenaers die tijdens de bouw werden verkocht aan Griekenland. (Elli en Limnos).
Op het achterdek geen hangaar met
vliegdek maar de lanceerinrichting voor
de Standard raket. Ook dit tweetal was
ingericht als commando/vlaggenschip
zodat de marine zou kunnen beschikken
over maar liefst vier smaldelen. Volgens
mij is dit echter nooit voorgekomen.
De Jacob van Heemskerck werd in november 2005 overgedragen aan de marine van Chili en vaart thans daar rond
onder de naam 14 Almirante Latorre.
De Witte de With werd eveneens aan
Chili verkocht, en zij vertrok in juni
2006 onder haar nieuwe naam 11 Captain Pratt richting haar nieuwe haven.

Hr.Ms. Witte de With F 813

De Kortenaer klasse
(10 stuks)
Van deze klasse werden er twee gebouwd bij Wilton Feyenoord (F 823 en
824) en de overige bij de scheepwerf De
Schelde. Zij werden in dienst gesteld
tussen 1978 en 1983.De tonnage bedroeg
3.780 ton volgeladen en ook over haar
bewapening viel niet te klagen.
Zo beschikten zij over o.a. 8 Harpoon
raketten (2x2), de Nato Sea Sparrow
raket (24 a/b) en een 76 mm Oto Melara
kanon.

Hr.Ms. Kortenaer F 807

Tijdens de bouw van deze klasse had
Griekenland al twee gekocht en eigenlijk
wilde men wel de hele klasse kopen, tussen 1993 en 2003 werden er maar liefst
acht van verkocht aan Griekenland en
twee aan de United Arab Emiraten.
Daarvan is de Abraham Crijnsen in
2010 omgebouwd tot jacht.
De Duitse marine kocht de tekening
van deze klasse en bouwde een aantal
schepen onder de naam Bremen klasse
type 122. De Duitse schepen varen nog
steeds (2010).

Hr.Ms. Abraham Crijnssen F 816

De Van Speijk klasse
(6 stuks)

Hr.Ms. Callenburgh F 808

In 1986 was deze klasse nog steeds in
dienst maar vier stonden al in de uitverkoop. Zij waren in 1967/68 indienst
gesteld met een volgeladen tonnage
van 2.835 ton. De tekeningen van deze
klasse waren overgenomen van de Engelse marine waar enkele ervan voeren
onder de Leander klasse. Behalve de
tekeningen moesten we ook het kanon
en de Seacat raketten overnemen. Drie
schepen werden gebouwd bij de DSM
en drie bij De Schelde. De bewapening
bestond o.a uit: 2 Harpoon raketten,
2 Seacatafvuurinstallaties, 1 76 mm
kanon en 6 324 mm torpedobuizen. Aan
boord de welbekende Lynx heli.
Tussen december 1976 en oktober 1982
werden de schepen gemoderniseerd en
daarna verkocht aan Indonesië. Anno
2011 varen ze nog steeds.

Hr.Ms. Philips van Almonde F 823

De Karel Doorman klasse
(8 stuks)
Hr.Ms. Van Kinsbergen F 809

Deze klasse werd ook gebouwd bij de
scheepwerf de Schelde en indienst
gesteld 1991-1995 Tonnage volgeladen
3.320 ton. Ook van deze schepen was de
bewapening redelijk te noemen, bestond
o.a. uit 4 Harpoon raketten, de 16 Sea
Sparrow raketten naast de hangaar, een
kanon van 76 mm en de Goalkeeper.
Deze klasse was eveneens geen lang
leven beschoren, ruim voordat ze 20 jaar
zouden worden, werden al 6 verkocht.

Hr.Ms. Bloys van Treslong F 824

De Zeven Provinciën klasse
(LCF 4 stuks)
Hr.Ms. Banckert F 810

Hr.Ms. Piet Hein F 811

Ter vervanging van de verkochte of
gesloopte schepen werden nieuwe
besteld bij de Scheepswerf de Schelde.
Ze werden in dienst gesteld tussen 2002
en 2005 en hebben een volgeladen tonnage van 6.000 ton. Bewapening o.a.:
8 Harpoon raketten in de midscheeps,
een verticaal lanceersysteem achter het
kanon voor zowel de Standard raket
(2.5 mach) als de Sea Sparrow raket
(3.6 mach). Daarbij nog een kanon van
127 mm, 2 goalkeepers en 4 torpedolanceerbuizen ingebouwd in de hangaar.
Wordt varende gehouden door 204 man
inclusief de staf. Ook deze klasse zou
makkelijk in aanmerking komen voor de
aanduiding D van jager.

Hr.Ms. Jan van Brakel F 825

Hr.Ms. Pieter Florisz F 826
VASTWERKEN 1/2011
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25 jaar marine: fregatten
Fregatten van de Koninklijke Marine vanaf 1986
doopnaam

in/uit dienst

verkocht

nieuwe naam

2003
2003

gesloopt
gesloopt

Tromp klasse (2 kojaks)
F 801 Tromp
F 806 De Ruyter

1975-1999
1976-2001

Jacob van Heemskerck klasse (2)
F 812 Jacob van Heemskerck 1986-2004
F 813 Witte de With
1986-2005

11-2005
07-2006

14
11

Alimirante Latorre (Chili)
Captain Pratt (Chili)

06-1997
03-1994
03-1995
05-1993
04-1998
10-1997
10-2003
12-2003
11-2002
12-2001

F 462
F 459
F 461
F 460
F 02
F 01
F 465
F 466
F 464
F 463

Kountouriotis (Gr)
Adrias (Gr)
Navarinon (Gr)
Aegon (Gr)
El Emarat (UAE)
Abu Dhabi (UAE)
Themistocles (Gr)
Nikiforos Fokas (Gr)
Kanaris (Gr)
Bouboulina (Gr)

1986
1987
1986
1988
1990
1989

352
353
351
354
356
355

Slamet Riyadi (Indon.)
Yos Sudarso
Ahmed Yani
Oswald Shihaan
Karel Spatsui Tubun
Abdul Halim Perd. Suma

03-2007
03-2007
2006
11-2005
12-2008
01-2010

F 930
F 931
18
15
F 333
F 334

Leopold 1 (België)
Louise-Marie (België)
Alm. Riveros (Chili)
Alm. Blanco Encalada (Ch.)
Bartolomeu Dias (Port.)
D.Francisco Da Alm. (Port.)

Kortenaer klasse (10)
F 807
F 808
F 809
F 810
F 811
F 816
F 823
F 824
F 825
F 826

Kortenaer
Callenburgh
Van Kinsbergen
Banckert
Piet Hein
Abraham Crijnsen
Philips van Almonde
Bloys van Treslong
Jan van Brakel
Pieter Florisz

1978-1997
1979-1994
1980-1995
1980-1993
1981-1998
1983-1997
1981-2002
1982-2003
1983-2001
1983-2001

Hr.Ms. Van Speijk F 802 (Van Speijk klasse)

Van Speijk klasse (6)
F 802
F 803
F 804
F 805
F 814
F 815

Van Speijk
Van Galen
Tjerk Hiddes
Van Nes
Isaac Sweers
Evertsen

1967-1986
1967-1987
1967-1986
1967-1988
1967-1990
1967-1989

Hr.Ms. Van Galen F 803 (Van Speijk klasse)

Karel Doorman klasse (8)
F 827
F 829
F 830
F 832
F 833
F 834
F 831
F 828

Karel Doorman
Willem van der Zaan
Tjerk Hiddes
Abraham van der Hulst
Van Nes
Van Galen
Van Amstel
Van Speijk

1991-2006
1991-2007
1991-2006
1993-2004
1994-2008
1994-2008
19931995-

Zeven Provinciën klasse (4)
F 802
F 803
F 804
F 805

Zeven Provinciën
Tromp
De Ruyter
Evertsen

2002200520042005-

Hr.Ms. Tjerk Hiddes F 804 (Van Speijk kl.)

In totaal beschikte de marine in 1986 dus over 20 fregatten en 8 in bestelling. Die zouden
de vervangers worden van de Roofdier klasse fregatten.
Thans, in 2011, zijn er nog slechts zes fregatten. Een smaldeel formeren zal niet gemakkelijk meer zijn omdat er meestal één fregat in de West is en eentje bezig is de piraten van
zich af te houden.

Honderd jaar geleden hadden we nog zeilende
fregatten
Honderd jaar geleden hadden we nog
zeilende fregatten
In Alle Hens van 1 juni 1949 heeft een
boeiend relaas gestaan van een van
de vroegere opvarenden van Hr.Ms.
Koningin Emma der Nederlanden. Dit
fregat van de Koninklijke Marine liep op
11 juni 1900 de haven van Den Helder
binnen na terugkeer uit de Oost.
Het verslag van de opvarende begint op
dat moment.
‘Na een korte opleiding om in de
geheimen van de Zeedienst te worden
ingewijd, werd ik geplaatst aan boord
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Hr.Ms. Van Nes F 805 (Van Speijk klasse)

Hr.Ms. Isaac Sweers F 814 (Van Speijk kl.)

Hr.Ms. Van Speijk F 802 (Van Speijk klasse)

Hr.Ms. Karel Doorman F 827 (K.D. klasse)

van Hr.Ms. fregat ‘Koningin Emma
der Nederlanden’. De Emma, zoals wij
het schip in het vervolg kortheidshalve
zullen noemen, was één der fregatten,
welke in de laatste vijfentwintig jaren
van de vorige eeuw (de 19e eeuw dus,
red) de trots en de glorie van onze Marine uitmaakten. Het was zoals wij dat
in de zeiltijd noemden een volgetuigd
zeilschip met stoomvermogen.
Het grote geschut, bestaande uit zes 17
cm en acht 12 cm kanonnen stond niet
aan het bovendek zoals op de hedendaagse oorlogsschepen, doch in de kuil,
dat is het eerste dek onder het bovendek. Met het geschut werd gevuurd door
zgn. batterijpoorten, dat waren twee
openslaande deuren, welke met slecht
weer met zware klemschroeven werden
dichtgemaakt. Als bewijs hoe antiek
deze schepen eigenlijk nog waren, moge
dienen dat de bemanning van de kanons
gewapend was met piek en bijlen, om de
vijand, als het schip in tijd van gevecht
geënterd werd, met de piek te doorboren
of met de bijl de schedel te kloven.
Direct nadat ik aan boord van de Emma
geplaatst was ging het schip een tocht
van een paar maanden op de Noordzee
maken, ter oefening met de zeilen voor
een twintigtal pas beëdigde officieren en
een vijftigtal lichtmatrozen, die evenals

Hr.Ms. Van Galen F 834 (K.D. klasse)

ik, allen voor het eerst de grote haringvijver op gingen.’
Dan volgt een lang verslag van de ontmoeting met een Engels oorlogsfregat,
‘hetwelk een zusje van de Emma geleek’.
Het werd een langdurig op- en aftuigen
van de beide schepen als wedstrijd.
Toen op de scheepsklok acht glazen
werd geslagen lag de Emma weer ‘netjes
vierkant gestopt en gebrast’ als voor het
begin van de wedstrijd. Ondanks het feit
dat het tuig van de Emma veel zwaarder was dan van het Engelse oorlogsschip had zij de strijd met ruim twinitig
minuten gewonnen. Terwijl bovendien
de equipage van de Engelsman nog
veertien man sterker was dan die van de
Emma.

En toen waren er nog zes...
Hr.Ms. Van Amstel F 831

Hr.Ms. Van Speijk F 828

Hr.Ms. Willem vd Zaan F 829 (K.D. klasse)

Hr.Ms. Zeven Provinciën F 802

Hr.Ms. Tromp F 803

Hr.Ms. Abr. v.d. Hulst F 832 (K.D. klasse)

Hr.Ms. DE Ruyter F 804

Hr.Ms. Evertsen F 805

Hr.Ms. Van Galen F 834 en
Hr.Ms. Tjerk Hiddes (K.D. klasse)
VASTWERKEN 1/2011
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De marinewereld in het vizier

Ad de Kruijf

En toen waren er twee

Doorsnee van de Boerei klasse onderzeeër

Dmitry Donskoy van de Typhoon klasse
met succes de raketten af te vuren. Vermoedelijk wordt deze ballistische raket
dit jaar in dienst gesteld (2011).

Yuri Dolgoruky

De tweede van Ruslands nieuwste
‘Boerei’ klasse atoomonderzeeër is door
de scheepswerf opgeleverd. Deze onderzeeboot heeft ballistische raketten aan
boord en wordt daarom ook wel ‘Boomer’
genoemd (SSBN = submarine-ballisticnuclear) Vanaf heden ondergaat zij liggende aan de kade een aantal testen die
wel een jaar in beslag kunnen nemen.
Met goed resultaat gaat zij daarna de
zee op om nog een serie testen te doen.
Als alles naar wens verloopt zijn we
weer een paar jaar verder en wordt zij
officieel indienst gesteld.
De eerste van deze klasse, de Yuri Dolgoruky, is inmiddels indienst gesteld,
aan twee andere wordt nog gebouwd.
Dat is in de eerste plaats de Aleksander
Nevskiy, die in december van dit jaar
indienst zou moeten worden gesteld.
Later, in 2012, volgt dan de Vladimir
Monomakh.
Rusland heeft haast om nog meer van
deze schepen in de vaart te brengen omdat er van de huidige onderzeeboten, de
Delta’s maar 9 van de 11 in dienst zijn.
Dit zijn er 6 van de Delta IV klasse en
5 van de Delta III klasse Boomers. Van
De Yuri Dolgoruki in aanbouw
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deze laatste klasse zijn er 2 zeker niet
meer operationeel en en de andere 3
komen ook de haven niet meer uit.
De Delta’s worden oud en kunnen hoogstens nog tien jaar mee (Delta IV). De
Delta III werd gebouwd tussen 1978 en
1982 en de IV tussen 1984-1990. Ze zijn
te zijner tijd dus aan vervanging toe.
Op dit moment schijnt het dat de Russische marine slechts 8 Boreis zal krijgen.
De schepen zijn erg duur, men verwacht
dat ze een slordige 750 miljoen dollar
per stuk gaan kosten. In vergelijking
met de Amerikaanse Boomers is dit vrij
goedkoop maar vermoedelijk zijn de
ontwikkelingskosten van de Boreis niet
meegerekend. Volgens officiële kanalen
is de eerste net zo duur als de tweede.
De totale kosten zullen daarom hoogstwaarschijnlijk twee- of zelfs driemaal zo
hoog zijn.
Van de eerste uit deze Borei klasse werd
14 jaar geleden (november 1996) de kiel
gelegd maar door een tekort aan financiën en technische problemen werd de
tewaterlating behoorlijk opgehouden.
Twee jaar geleden ging zij dan toch eindelijk tewater maar de indienststelling
werd opgehouden vanwege problemen
met de veiligheidssystemen en de kernreactor. De problemen zijn inmiddels opgelost en zij is nu bezig met een aantal
testen van een nieuwe raket. Deze raket
genaamd ‘Bulava’ heeft op dit moment
aardig wat testen ondergaan; hij zal in
deze klasse Boomers ingebouwd worden.
Ook tijdens het testen van deze raket
ging er veel fout maar ook die problemen
zouden nu zijn opgelost. Nadat zeven
van de veertien testen van de raket
faalden is men in oktober 2010 er in
geslaagd vanaf de nucleair aangedreven

De eerste drie Boomers krijgen een
thuishaven in de Noordelijke Pacific.
Tijdens de koude oorlog lagen de meeste
Boomers in het noorden met diverse havens nabij de Noorse grens uitkijkende
op de Arctische Oceaan. Op dit moment
is Rusland op het Kamchatka eiland een
onderzeebootbasis aan het bouwen ter
waarde van 350 miljoen dollar. Van hier
af zijn de Boomers een bedreiging voor
zowel China als Amerika.
Sinds 19 jaar zijn dit de eerste nieuwe
Boomers die indienst worden gesteld
en het eerste nieuwe ontwerp sinds de
koude oorlog. Van het derde schip van
deze klasse, de Vladimir Monomakh
werd twee jaar geleden de kiel gelegd
Interieur van de Yuri Dolgoruky

Bediening

Kaart van het Acrtisch gebied

Standbeeld Yuri Dolgoruky
De Bulava wordt getest

en deze moet binnen 3 tot 4 jaar door de
werf worden opgeleverd.
De Borei is 180 meter lang en 14,2
meter breed. De waterverplaatsing bedraagt 14.720 ton bovenwater en 19.400
ton onder water.
De hoofdbewapening omvat natuurlijk
de Bulava-raketten waarvan de onderzeeboot er 12 aan boord heeft.
Dat het bouwen van de eerste van
deze klasse zo lang duurde heeft mede
gelegen aan het feit dat men geen
geschikte raket had kunnen ontwikkelen. Men vond een raket die, vanaf
land afgevuurd, zijn waarde had bewezen: de Topol-M. De Russen hebben die
aangepast om te kunnen afvuren vanaf
een onderzeeër. Deze werd de Bulava
genoemd.
De Bulava is een grotere raket dan dat
men in gedachte had en zodoende gaat
de capaciteit van mee te voeren raketten
van 20 naar 12. (In boot 3 en 4 vermoedelijk naar 16 lanceerbuizen).
Het bereik van de raket is 8.300 km,
hij kan worden uitgerust met 6 tot 10
kernkoppen.
De boot is eveneens voorzien van 4
torpedobuizen voor het afvuren van of
torpedo’s of raketten, niet te verwarren

met de ballistische raketten want die
passen niet in een torpedobuis.
De Boomer heeft een bemanning van
107 man waarvan meer dan de helft officier is. Dat is normaal bij de Russische
marine omdat er veel high tech in het
schip aanwezig is en dan heb je hoog
opgeleide mensen nodig.
Vermoedelijk gaan deze Boomers zo’n 2
biljoen dollar per stuk kosten maar dat
komt mede doordat alles in Rusland zelf
is gemaakt. Er werden zelfs nieuwe fabrieken gebouwd om aan de bestellingen
van de scheepswerf te kunnen voldoen.
Inmiddels is zojuist gebleken dat de Yuri
Dolgoruky nog lang niet gereed is om raketten af te vuren. Na een serie proeven
is de onderzeeboot teruggeroepen naar
de werf in Severidvinsk en de serie tests
die stond gepland voor december van
2010 is verschoven naar 2011 en zeker
zes maanden uitgesteld zal worden.

Yuri Dolgoruky, waarna de onderzeeboot
wordt genoemd, was een niet erg geliefde
vorst. In 1147 stichtte hij een houten vesting (het Kremlin) en in 1156 liet hij het ommuren. Hij wordt beschouwd als de stichter
van Moskou. Lang voor deze datum echter
wordt al melding gemaakt van Moskou
(Moskva) en woonden er al Fins-Oegrische
en later Oost-Slavische stammen. De
plaats waar Moskou ontstond was zeer
gunstig gelegen op het kruispunt van twee
belangrijke handelsroutes.
De tweede Borei-klasse onderzeeboot,
de Alexander Nevsky, verwijst naar Prins
Alexander, ‘Saint’ van de Russische Orthodoxe kerk.
En de derde, de Vladimir Monomakh wordt
genoemd naar de kleinzoon van Jaroslav
de Verstandige en de Byzantijnse keizer
Constantijn IX, grootvorst Vladimir II. Hij
stichtte in 1108 ten noordoosten van Moskou de stad Vladimir.
Alexander Nevsky kathedraal
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Hr.Ms. Zeeleeuw op weg
naar de thuisbasis

Marinenieuws
Marine leidt NAVO-vlootverband
KLTZ Herman Lammers heeft op 3 februari j.l. in Den Helder het commando
over de Standing NATO Mine Counter
Measures Group 1 (SNMCMG1) overgenomen van de Poolse commandant
Krzysztof Jan Rybak. Het komende half
jaar voert Lammers het bevel over dit
permanente mijnenbestrijdingflottielje
van de NAVO.
Voor het eerst neemtt een gecombineerde staf van Admiraal Benelux (ABNL)
het commando over een NAVO-groep.
Hoofdtaak van de SNMCMG1 is het ruimen van zeemijnen en andere explosieven uit Eerste en Tweede Wereldoorlog
op zee, in kustwateren en havenmondingen. Het vlootverband wordt daarvoor standaard ingezet op de Noord- en
Oostzee.

Naast deze zogenoemde ‘Historical
Ordnance Disposal’ operaties bestrijdt
de eenheid dit voorjaar tijdens operatie
Active Endeavour het terrorisme op de
Middellandse Zee. De tweede helft van
2011 zal de flottielje onderdeel uitmaken
van de snel inzetbare interventiemacht
van de NATO Response Force.
Het flottielje bestaat nu uit het Poolse
commando- en ondersteuningschip
ORP Kontradmiral X Czernicki (511),
de Britse mijnenjager HMS Brocklesby
(M33), de Belgische mijnenjager BNS
Narcis (M923), de Duitse mijnenjager
FGS Datteln (M1068) en de Nederlandse
mijnenjager Hr.Ms. Haarlem (M853). Inmiddels is de Haarlem vertrokken naar
de Middellandse Zee.

me eenheden bracht ze activiteiten rond
piratenkampen en gekaapte schepen in
kaart, op basis waarvan gewaarschuwde
schepen uit EU- en NAVO-verband piratengroepen konden onderscheppen. Met
de vergaarde inlichtingen was het ook
mogelijk de koopvaardijschepen veilig
door het gebied te leiden.
De Koninklijke Marine beschikt over 4
onderzeeboten van de Walrusklasse. In
vredestijd en bij vredesoperaties voeren
de onderzeeërs vooral verkenningen
uit, waarbij ze belangrijke inlichtingen
verzamelen. Dit kan door foto- en filmopnamen, het ongemerkt in het gaten
houden van verdachte eenheden en het
afluisteren van communicatiekanalen.
Het motto van de onderzeedienst luidt
dan ook ‘zien zonder gezien te worden’.
Nederlandse onderzeeboten zijn de
afgelopen decennia verschillende keren
ingezet. Vanwege het grotendeels geheime karakter van de operaties gebeurt
dat meestal zonder dat daarover publiekelijk informatie wordt verstrekt.

Hr.Ms. Amsterdam eindelijk
terug van missies

Zes weken later dan gepland is Hr. Ms.
Amsterdam op 14 januari j.l. teruggekeerd in thuishaven Den Helder.
Het Fast Combat Support Ship nam de
afgelopen 5 maanden deel aan antipiraterij-missies in de Golf van Aden en het
Somalisch bassin. Ook is de bevoorrader
ingezet in de wateren bij Ivoorkust.
Minister Hans Hillen heette de 172-koppige bemanning welkom. Hij noemde
hun missie een voorbeeld voor de
Nederlandse samenleving en de poliDrie maanden lang de stille
tiek. De bewindsman bedankte ook de
kracht van de NAVO
thuisblijvers. De missie van de Amsterdam begon op 11 september met het
patrouilleren voor de Somalische kust in
Het zit er op. Hr. Ms. Zeeleeuw is op
het kader van de EU-operatie Atalanta.
17 december j.l. teruggekeerd in thuisDe bemanning onderschepte 44 piraten,
haven Den Helder. De onderzeeboot
van wie er 5 voor berechting zijn overgenam de afgelopen drie maanden deel
aan de antipiraterij-missie Ocean Shield bracht naar Nederland. Het marineschip
begeleidde daarnaast koopvaardijschein de wateren rond Somalië. Commanpen, bevoorraadde partner-marineschedant Zeestrijdkrachten vice-admiraal
pen en leverde ondersteuning bij het
Matthieu Borsboom onderscheidde de
ontzetten van het gekaapte zeiljacht
58-koppige bemanning met de HerinneChoizil.
ringsmedaille Vredesoperaties.
De Zeeleeuw was van grote toegevoegde Door vertraging van aflosser Hr. Ms.
waarde voor de missie die opereert onder De Ruyter, eindigde de onder EU-vlag
NAVO-vlag. Samen met andere maritie- begonnen inzet voor de Amsterdam
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onder NAVO-vlag voor de missie Ocean
Shield dus later. Patrouilles voor de
Oost-Afrikaanse kust duurden daardoor
3 weken langer.
Door de gespannen situatie in Ivoorkust, ontstaan door een betwiste verkiezingsuitslag, werd de koers van de
Amsterdam, drie dagen voor thuiskomst,
opnieuw verlegd. De bevoorrader werd
richting het West-Afrikaanse land gestuurd, waar het de Franse helikoptercarrier Tonnerre voorzag van voeding,
noodrantsoenen, munitie en brandstof.
Ook stond de Amsterdam paraat om
Europese burgers te evacueren en op te
vangen.
foto Willem Holtkamp]

Hr.Ms. De Ruyter verstoort
piraterijactie
Hr. Ms. De Ruyter heeft ondertussen
de taak van Hr.Ms. De Ruyter overgenomen, Op 22 januari trad men in de
Arabische Zee op tegen een moederschip
dat bij piraterijacties voor aanvallen op
passerende koopvaardijschepen wordt
gebruikt. Een skiff aan boord van het
moederschip werd met precisievuur
onschadelijk gemaakt.
Aan het einde van de middag ontdekte
de boordhelikopter het verdachte moederschip op 40 kilometer afstand van
Hr. Ms. De Ruyter. Het van piraterij
verdachte schip reageerde niet op oproepen op de marifoon en stopte niet na het
geven van waarschuwingsschoten met
het boordkanon. Door de mogelijke aanwezigheid van gijzelaars was het niet
mogelijk om het moederschip te overmeesteren. Hierop werd besloten het
motorblok van de skiff uit te schakelen
door een scherpschutter van de special
forces van het Korps Mariniers. Door
het onschadelijk maken van deze skiff
is het voor de piraten aan boord van het
moederschip waarschijnlijk onmogelijk
om aanvallen uit te voeren.

De Ruyter waarschuwt de piraten met een schot voor de boeg

Momenteel maken piraten in de hele
Indische Oceaan in toenemende mate
gebruik van moederschepen. Van daar
af voeren ze met skiffs aanvallen uit op
passerende koopvaarders. Het uitschakelen van de skiff is een manier waarop
piratenactiviteiten worden verstoord en
eventuele gijzelaars geen gevaar lopen.

Marine bevrijdt bemanning
koopvaarder New York Star
Een week later, op 29 januari j.l. heeft
Hr. Ms. De Ruyter de bemanning van
de koopvaarder New York Star op de
Indische Oceaan bevrijd, waar het schip
in handen was gevallen van piraten.
Ten tijde van deze actie bevond Hr. Ms.
De Ruyter zich 1100 km noordelijker
in de Arabische Zee. Het marineschip
stoomde vervolgens naar de in moeilijkheden verkerende koopvaarder. De New
York Star, van een Duitse reder, voer
onder Liberiaanse vlag naar Colombo
in Sri Lanka. Ondanks dat op het schip
beveiligingsmaatregelen waren getroffen, lukte het niet om te voorkomen
dat zeerovers een aanval met RPG’s en
Ak-47 begonnen en aan boord kwamen
nadat een RPG insloeg op de brug. Commandant en bemanning trokken zich
terug in de citadel. Vanaf hier hield het
schip emailcontact met de reder en later
ook met Hr. Ms. De Ruyter.
Tijdens de aanval vloog een Australisch
patrouillevliegtuig over het gebied. Dat
verschafte het fregat, ondanks de grote
afstand, over gedetailleerde positieinformatie. Na 20 uur met hoge snelheid
gevaren te hebben kwam het fregat aan
bij de koopvaarder en lokaliseerde de
boordhelikopter van de De Ruyter bij
zonsopkomst de sitauatie, waarna de
Special Forces van het Korps Mariniers
zich gereedmaakten om de bemanning
te bevrijden. De piraten bleken van de
New York Star te zijn vertrokken. Toen
de commandant van de De Ruyter dat de
opvarenden duidelijk maakte, konden zij
de citadel verlaten.
Dat ons marineschip op 1100 km de
dichtstbijzijnde militaire eenheid was,
geeft aan hoe immens het door piraten
geterroriseerde zeegebied is.
Met de deelname van Hr. Ms. De Ruyter
levert de Kon. marine nog tot eind februari een belangrijke bijdrage aan de strijd
tegen piraten bij Oost-Afrika. Het schip
fungeert naast piratenjager ook als vlaggenschip voor de NAVO in het gebied.

Hr.Ms. Rotterdam bindt de
strijd aan tegen drugs
Het amfibische transportschip Hr. Ms.
Rotterdam is op 31 januari j.l. vanuit
Den Helder vertrokken naar het Caraïbisch Gebied. Daar bindt het 166 meter
lange schip de komende 4 maanden de
strijd aan met de illegale drugshandel
over zee. Het is voor het eerst in de

Het moederschip van de piraten

Het motorblok en de skiff geraakt

De New York Star en Hr.Ms. De Ruyter

De boorhelikopter van de De Ruyter

Nederlandse maritieme geschiedenis dat
een amfibisch transportschip de taken
van stationsschip in het Caraïbisch
Gebied gaat vervullen.

Militairen voor wintertraining naar Noorwegen

600 Mariniers en 75 militairen van de
Luchtmobiele Brigade begonnen op 7
februari j.l. aan de jaarlijkse wintertraining in Noorwegen. Daar bekwamen zij
zich de komende 7 weken in het verplaatsen, overleven en tactisch opereren
onder extreme omstandigheden.
De wintertraining bestaat uit een
Arctic Movement and Survival Course
en wordt afgesloten met een tactische
Vertrek van de Rotterdam [foto Rob Damman]
eindoefening. Van de deelnemende
militairen doorlopen 351, de zogenoemde
novices, de wintertraining voor de eerste
Tromp opnieuw naar de
keer. Naast de Arctische opleiding
Hoorn van Afrika
trainen de militairen ook in de bergen,
de jungle en de woestijn. Hierdoor leert
de militair om te gaan met situaties
die weinig vergevingsgezind zijn. De
afgelopen tijda zijn meerdere militaire
operaties onder ‘extreme’ omstandigheden uitgevoerd. Voorbeelden van
recente militaire operaties zijn de
NAVO-operatie in Afghanistan (ISAF),
de VN-operatie (UNMEE) in Ethiopië en
Eritrea (2002) en de VN-operatie (SFIR)
in Irak (2003-2005). Ook werd een bergreddingsoperatie uitgevoerd van een
Chinookhelikopter nabij de Salangpas in
Vertrek van Hr.Ms. Tromp [foto MinDef]
Afghanistan (2006). [foto Marine]
Een week na de Rotterdam vertrok
Hr.Ms. Tromp op 7 februari naar Afrika
voor een nieuwe missie tegen piraterij.
Vorig jaar was de Tromp ook al in het
gebied van de Hoorn van Afrika actief.
Dit keer wordt het Nederlande fregat
ingezet als vlaggenschip van het NAVOvlootverband. Deze permanente parate
eenheid neemt deel aan de antipiraterijmissie ’Ocean Shield’ in de Golf van
Aden en het Somalische Bassin. De commandant is kapitein-ter-zee René Tas.
VASTWERKEN 1/2011
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Reünies
Personeelsvoorziening Kon. Marine
Datum: 2 maart 2011.
Locatie:Marine Etablissement Amsterdam.
Opgave via J M Karremann,
E: jm.karremann@mindef.nl of
T: 020 5202218.
Sorong 1957 t/m 1962
Datum: 20 maart 2011.
Lokatie: COM-Schietvereniging Amsterdam, Noord Korte Papaverweg 14B,
1032KB Amsterdam.
T: 020 6326555.
Aanmelden: E: j.stapert@hetnet.nl of T:
020 6325040, of Henk.Weij,
T: 06 12214839
Kosten € 20,– p.p incl. de bekende
nasihap; over te maken op bankrek.
1687.47.588 tnv A.H. Stapert Schweiger
e/o J.J.F. Stapert, ovv Reunie Sorong
2011.
Aanmelden en betaling voor 01-03-2011.
J.Stapert, Medemblikstraat 33 1hoog,
1023XN Amsterdam,
T: 020 6325040 / 06 41518137.
Hr.Ms. Amsterdam NNG 1959/1961

Tiende reünie Hr.Ms. Woendi
Datum: 26 maart 2011.
Alle opvarenden van Hr.Ms. Woendi en
de daarbij behorende houten en ijzeren
mijnenvegers behorende tot de flottieljes 1-9-17 uit de periode NNG van
1947-1961 worden uitgenodigd voor deze
tiende en laatste reünie! Ook mariniers
en introducés zijn welkom.

Meld u bij de bewaking, daar ligt een
lijst met uw naam erop en zij verwijzen
u dan naar het Conferentieoord.
De kosten zijn ook dit jaar weer € 10.–
p.p. die u kunt overmaken op gironr:
2506024 t.n.v. J.van Asch te Veldhoven.
Nadere informatie bij:
jvanasch@upcmail.nl
QPO 21/42 Nederland 1962 en
QPO 22 Ned. Antillen 1962 NNG 62
Datum: 30 maart 2011.
Locatie: Van Ghentkazerne. Rotterdam.
Info en aanmelden: Joop Duijn,
T: 0235323759, E: joopduijn@planet.nl
Ex-schrijvers, logistieke dienst
administratie en ex-marva schrijvers

Locatie: Nico Schuurmanshuis, Fort Orthen, Ketsheuvel 50, ‘s-Hertogenbosch.
Info: Ock van Loo, Anna van Burenstraat 8, 5161HH Sprang-Capelle,
T: 041 6279817.
Hr.Ms. Utrecht jaren 70

Datum: 23 maart 2011.
Locatie van deze 7e reünie: MKAD,
Amsterdam.
Info: W.A. Smits, T: 0316 37113 of
E: w.a.smits@live.nl

Ook personeel in actieve dienst en
echtgenotes of introducés zijn op 6
april 2011 van harte welkom in het
evenementencentrum op het Marine
Etablissement Amsterdam. Kosten €
17,50 te voldoen op giro 57.43.269 tnv
ex-schrijvers/LDA personeel KM te Den
Helder. Vermeld uw naam en adres bij
de opgave en uw kenteken als u met
de auto komt. Aanmelden via W: www.
schrijvers-lda.nl of bij W Kram, Commandeursplein 15, 1785NE Den Helder,
E: w.kram@quicknet.nl (foto via website)

Waarnemers wereldwijd
De Identiteitsgroep Vredesmachten
(IVM) is op zoek naar een groot aantal (ex-)militairen in verband met de
organisatie van een grote waarnemers
wereldwijd reünie op 25 maart 2011 in
het vm. Officiers casino te Soesterberg.
Op deze reünie zijn alle (ex-)militairen
welkom die hebben deelgenomen aan
waarnemers missies waar ook ter wereld
en in elk soort verband VN, NAVO, EU
enz.
De reünie wordt krijgsmachtbreed
opgezet dus iedereen is welkom KM, KL,
KLU, KMar.
Bent u zelf uitgezonden geweest met één
van de bovenstaande missies of kent u
iemand die als waarnemer uitgezonden
is? Neemt u dan contact op via onderstaand adres.
Door u vroegtijdig te melden krijgt de
organisatie een beeld hoeveel reünisten
er verwacht worden en kunnen wij goede
afspraken maken met de kazerne zodat
er geen mensen teleurgesteld hoeven te
worden wegens plaats gebrek.
Voor online aanmelden of meer informatie over de waarnemers reünie kunt u
kijken op: www.vredesmachten.nl
Of mail naar: waarnemers.reunie@
gmail.com
Secretariaat IVM, Albert Schweitzerlaan 10, 2641ZT Pijnacker.
Met Vredesgroet,
Waarnemers reünie commissie 2011.
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Op 26 maart 2011 wordt weer een reünie gehouden voor oud-opvarenden van
Hr.Ms. Utrecht uit de jaren 70.
Als u belangstelling heeft kunt u
zich aanmelden op de website van de
‘Utrecht’: http://www.hrmsutrecht.com
De kosten zijn € 20,00 p.p., te voldoen op
Raborekening 3373 20527 t.n.v. Mario
van der Plas, Losser o.v.v. Reünie.
Sluitingsdatum is 12 maart.
Oud-bemanningen L9607,9608,9609
+ Mariniers LCP’R & LCA’s
NNG 61-62
Op woensdag 30 maart 2011 is onze
jaarlijkse reünie op de Marinekazerne te
Amsterdam. Ontvangst 10.00-11.00u, de
koffie staat dan klaar. De bekende marine nasimaaltijd is om ongeveer 13.30u.
Als U met eigen vervoer komt geef dan
even uw kenteken aan mij door via uw
overschrijving van giro of bank. Dit kenteken moet ik doorgeven aan bewaking.
U kunt mij ook mailen of bellen om het
kenteken door te geven.
Komt u met de trein dan kunt u bij
het CS bus 42 nemen richting KNSMeiland. Maar vraag bij de bushaltes naar
het goede busnummer het wil wel eens
veranderen.

Actieve en postactieve militairen KM
vm. dienstvakken Vuurleiding- en
Wapenelektronicamonteur
Datum: woensdag 13 april 2011.
Plaats: Marinekazerne Erfprins, Den
Helder.
Opgave bij Frans van der Meijden, T:
0223 635033, Graaf WillemIIstraat 106,
1785KH Den Helder of Henk Woudenberg, T: 0224 214146, Sperwerhof 60,
1742EH Schagen: E: woudenberg@
freeler.nl. Opgave tot 15 maart.
Verbindingsdienst Mariniersbrigade
Datum: 13 april 2011.
Locatie: Kumpulan/Bronbeek, Arnhem.
Info: Frans Bersee, De Voorweid 16,
1566XL Assendelft, T: 0756873004,
E: f.bersee@chello.nl en aanmelden:
Gerrit Zwanenberg, Van Speyklaan
24, 3742PG Baarn, T: 0355415444, E:
g.j.zwanenburg@inter.nl.net

Beheerders, Magazijndienst, Bevoorrading en Onderhoud
Reünie van Magazijnbeheerders,
vliegtuigmaker-magazijnbeheerders, ex- en actief dienende militairen Dienstgroep Logistieke Dienst
Goederenbeheer en burgermedewerkers, (ex-)werkzaam bij bij de
toenmalige Inventarisatiedienst
(MID), de Marine Magazijndienst
(MMD), Bureau Bevoorrading en
Ondehouds/Operationele diensten onder
commando der Zeestrijdkrachten
Datim: woensdag 13 april 2011.
Locatie: Locatie De Witte Raaf op de
Marinekazerne Willemsoord, Den Helder. Aanvang 10.00, einde 18.00u.
Opgave deelname door storting € 7,50
indiv., of € 12,50 met partner t.n.v.
JH Dirks, Reünisten Materieelbeheer,
banknr: 128815167 ovv Reünie 2011.
Aanmelden vóór 6 april.
Info: Co Dirks, T: 0223 644345, E:
jh.dirks@quicknet.nl en Ben Vis, T: 0223
630816, E: b.vis@quicknet.nl

maaltijd aan boord.
U kunt zich opgeven of nadere informatie krijgen bij wim.bakker@yahoo.es
Oud-opvarenden Hr.Ms. Poolster
A835

Marinehospitaal Overveen

Voor de degenen die er in 1999, 2003 en
2005 niet bij konden zijn organiseren we
wederom een reunie voor alle oud-opvarenden van de mooiste boot van de KM:
Hr.Ms. Poolster. De reünie zal worden
gehouden op 10 september 2011 in de
Witte Raaf op het marineterrein Den
Helder en begint om 10.00 waarna we
tussen 12.00 en 13.00u aan de ‘blauwe
hap’ gaan om vervolgens nog gezellig na
te borrelen tot 16.00u.
St. Reünisten Elektromonteurs KM
Inschrijven via E: poolster.a835@gmail.
com. Zegt het voort! Zegt het voort!
Nieuwsgierig naar hoe het was op de
Datum: woensdag 13 april 2011.
vorige reunie, kijk dan op http://www.
Locatie: Restaurant Kumpulan/Bronhrms-poolster.nl !
beek, Arnhem.
Eenieder die gediend heeft, of nog actief Wij hopen, ook mede namens alle andere
dienend is, als elektromonteur (ELMNT) oud-opvarenden, dat we een leuke dag
zullen hebben op 10 september in Den
of als TDE en de reünie wil bijwonen
Helder. Tot ziens!
is welkom en kan lid worden van de
Organisatie reünie Hr.Ms.Poolster
stichting.
Alain Dooms, Claudia Brosens, Manolito
Info: secretariaat, WHJ van Keeken,
Winkel en Willem Tuijtel.
Hofstedestraat 23, 1333TB Almere, T:
036 5329526, E: elmnt@kpnmail.nl
Marinehospitaal Overveen
Wisselmeren 1956/57 NNG 1950/62
De Reüniecommissie wil op 7 oktober 2011 een reünie organiseren voor
Datum: 16 april 2011.
alle oud-medewerkers van het Marine
Locatie: Kumpulan, Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem.
Aanvang: 10.30, einde 17.00u.
Toegankelijk voor NNG-veteranen KM
en Korps Mariniers.
Inlichtingen/aanmeldingen: Theo Giesen, T: 046 4424704, E: wisselm.nng@
home.nl
Jo Mauer, T: 0591 624301, E: jhmauer@ Mede in verband met een tekort
gmail.com
aan ruimte voor artikelen etc.
heeft de redactie moeten besluiMachinisten Hr.Ms. Evertsen F815
ten voorlopig de puzzelrubriek te
beperken tot één keer per jaar en
wel in het decembernummer.
Dank aan Danielle Boone die de
rubriek enkele jaren heeft verzorgd en er veel puzzelvrienden
aan over heeft gehouden.

Hospitaal Overveen, zowel burgers als
militairen, waaronder alle ziekenverplegers, die hun opleiding hebben gevolgd
op Tetrode.
Voor meer informatie zie www.marinehospitaal.nl
reunMarinehospitaal Foto via website
HoBoKo’s en LDV-ers
Dit jaar is het 25 jaar geleden
dat de HoBoKo’s voor het eerst
bij elkaar kwamen. Op 4 november 2011 wordt dat gevierd
tijdens de jaarlijkse contactdag
van de hofmeesters, botteliers en
koks. Daar ontbreken natuurlijk
een hapje en drankje niet.
Locatie: de Marinekazerne Amsterdam.
U kunt inschrijven bij Cees van Tol,
Boternesserstraat 38, 1382EC Weesp
en door € 15,00 over te maken op gironr.
4906478 o.v.v. naam, volledig adres en
Contactdag HoBoKo’s.
Als u met eigen auto komt dat tevens
kenteken vermelden.
Sluitingsdatum: 25 oktober 2011.
Contact: T: 0294414796, E: chen02@kpnplanet.nl of hermantiben@ versatel.nl
Wij rekenen op uw aller aanwezigheid!
Cees van Tol, Herman Tiben en Harry
Rudolph

Puzzelrubriek

Op zondag 17 april 2011 is er een reünie voor de machinisten van de Hr.Ms.
Evertsen (F815).
Deze reünie wordt gehouden op de
Hr.Ms.Mercuur gelegen in de 2e binnenhaven van Scheveningen, aanvang
11.00u.
U wordt verzocht zich zo spoedig mogelijk op te geven ivm het bestellen van de

Oplossing Sudoku 5/2010
De oplossing was: 781623945.
Na loting is als winnaar uit de bus
gekomen:
C A Kruijshaar in Borne.
We hebben hem bericht gezonden,
gefeliciteerd en zullen hem de
prijs, de AVOM-parka, over enkele
weken toezenden.
VASTWERKEN 1/2011
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AVOM-ACTIVITEITENKALENDER 2011
In deze AVOM-kalender wordt u op de hoogte gehouden van activiteiten, georganiseerd door de afdelingen. Voor de volledige adressen van de locaties waarin de
activiteiten plaatsvinden wordt verwezen naar de berichtgeving in het Afdelingsnieuws of naar de info-adressen. Voor de reünies zie pag. 18/19.
datum		 afdeling / locatie

maart 2011
wo
wo
vr
za
di
vr
vr
za
ma
do
vr
zdo
vr
za
za
zo
zo
ma

2
2
4
5
8
11
11
12
14
17
18
24
25
26
26
27
27
28

OOST-OVERIJSSEL
ZEELAND
NIJMEGEN
ZUID-HOLLAND
SALLAND
NIJMEGEN
ZUID-HOLLAND
FRIESLAND
AMSTERDAM
AMSTERDAM
UTRECHT
ZUID-HOLLAND
NIJMEGEN
FRIESLAND
LIMBURG-ZUID
EINDHOVEN
NIJMEGEN
AMSTERDAM

april 2011

vr
1 NIJMEGEN
wo
6 OOST-OVERIJSSEL
wo
6 VELUWE/ACHTERH.
wo
6 ZEELAND
vr
8 NIJMEGEN
vr
8 ZUID-HOLLAND
za
9 FRIESLAND
zo
10 AMSTERDAM
ma
11 AMSTERDAM
di
12 SALLAND
za
16 DEN HELDER
za
16 WANDELEN
do
21 AMSTERDAM
za
23 FRIESLAND
ma
25 VETERANEN
			
do
28 ZUID-HOLLAND
vr
29 NIJMEGEN
za
30 FRIESLAND

mei 2011

ZEELAND
NIJMEGEN
LIMBURG-ZUID
AMSTERDAM
SALLAND
OOST-OVERIJSSEL
NIJMEGEN
ZUID-HOLLAND
AMSTERDAM
FRIESLAND
VELUWE/ACHTERH.
ZEELAND
AMSTERDAM
ZUID-HOLLAND
NIJMEGEN
FRIESLAND
LIMBURG-ZUID
NIJMEGEN

activiteit / evenement

aanvang info / aanmelden

Jaarvergadering in t Boeskeulske, Oldenzaal
Oploopmiddag Markaz, Vlissingen
Sjoelen in Clubgebouw Voor Anker
Alg. Ledenvergadering, Van Ghenkazerne
Oploopavond in Vriendenpost, Zwolle
Gezelligheidbingo in Clubgebouw Voor Anker
Soos/oploopmiddag Rokwa, Rotterdam
Inloopmiddag MFC Lieuwenburg, Leeuwarden
Veteranencafé voor AVOM-leden, Maritiem
Oploopavond All Ranks Bar, Longroom MEA
Alg. Ledenverg. in het Onderonsje, Nieuwegein
Soosóploopavond DE Boei, Den Haag
Kaartavond in Clubgebouw Voor Anker
Veteranencafé afd. Lieuwenburg, Leeuwarden
Jaarvergadering afd. in De Mert, Grevenbicht
Jaarvergadering afd. in Clubhuis De Barrier
Oploop/soosmiddag Clubgebouw Voor Anker
Veteranencafé voor AVOM-leden, Maritiem

19.30
13.30
20.00
11.00
19.30
20.30
14.00
13.00
13.30
19.30
20.00
20.00
20.00
13.00
14.00
14.30
14.00
13.30

06 26555500 / marloes4855@alice.nl
06 54224623 peute@zeelandnet.nl
06 13506938 pmstamcj@upcmail.nl
010 2731641 empetit@kabelfoon.nl
038 4602391 jbmmulder@tele2.nl
06 13506938 pmstamcj@upcmail.nl
010 2731641 empetit@kabelfoon.nl
058 2661509 aceromkema@planet.nl
020 6956177 wiljanssen@veteranen.nl
020 6956177 wiljanssen@veteranen.nl
06 29073239 bert.kramer@casema.nl
010 2731641 empetit@kabelfoon.nl
06 13506938 pmstamcj@upcmail.nl
058 2661509 aceromkema@planet.nl
046 4527612 info@avomzuidlimburg.nl
06 12446644 j.degraef@chello.nl
06 13506938 pmstamcj@upcmail.nl
020 6956177 wiljanssen@veteranen.nl

Sjoelen in Clubgebouw Voor Anker
20.00
Oploopavond in t Boeskeulske, Oldenzaal
19.30
Ledenvergadering De Nieuwe Aanleg, Almen
20.00
Oploopmiddag Markaz, Vlissingen
13.30
Gezelligheidbingo in Clubgebouw Voor Anker
20.30
Soos/oploopmiddag Rokwa, Rotterdam
14.00
Inloopmiddag MFC Lieuwenburg, Leeuwarden
13.00
Busreis naar Hotel Marleen, Siedlingausen		
Veteranencafé voor AVOM-leden, Maritiem
13.30
Oploopavond in Vriendenpost, Zwolle
19.30
Feestavond in De Boerderij		
10e Zeemansloop, Visafslag Scheveningen		
Oploopavond All Ranks Bar, Longroom MEA
19.30
Veteranencafé afd. Lieuwenburg, Leeuwarden
13.00
6-daagse tocht met de Henry Dunant
gehandicapte en chronisch zieke AVOM veteranen		
Soos/oploopavond De Boei, Den Haag
20.00
Kaartavond in Clubgebouw Voor Anker
20.00
Vlaggenparade Vliegbasis Leeuwarden		

06 13506938 pmstamcj@upcmail.nl
06 26555500 marloes4855@alice.nl
06 33175318 c.vergee2r@chello.nl
06 54224623 peute@zeelandnet.nl
06 13506938 pmstamcj@upcmail.nl
010 2731641 empetit@kabelfoon.nl
058 2661509 aceromkema@planet.nl
020 6956177 wiljanssen@veteranen.nl
020 6956177 wiljanssen@veteranen.nl
038 4602391 jbmmulder@tele2.nl
0223 630770 a.clowting@quickent.nl
zie rubriek AVOM Sport, pag. 30
020 6956177 wiljanssen@veteranen.nl
058 2661509 aceromkema@planet.nl

Oploopmiddag Markaz, Vlissingen
13.30
Sjoelen in Clubgebouw Voor Anker
20.00
Rijsttafel/Koninginneborrel in De Mert
16.00
Veteranencafé voor AVOM-leden, Maritiem
13.30
Oploopavond in Vriendenpost, Zwolle
19.30
Oploop/kaartavond in t Boeskeulske, Oldenzaal
19.30
Gezelligheidbingo in Clubgebouw Voor Anker
20.30
Soos/oploopmiddag Rokwa, Rotterdam
14.00
Oploopavond All Ranks Bar, Longroom MEA
19.30
Inloopmiddag MFC Lieuwenburg, Leeuwarden
13.00
Oploopmiddag De Nieuwe Aanleg, Almen
13.30
Bustocht Duitsland, 3 dagen		
Veteranencafé voor AVOM-leden, Maritiem
13.30
Soos/oploopavond De Boei, Den Haag
20.00
Kaartavond in Clubgebouw Voor Anker
20.00
Veteranencafé afd. Lieuwenburg, Leeuwarden
13.00
Schieten met grote buks, Schutterij Dieteren
14.00
Oploop/soosmiddag Clubgebouw Voor Anker
14.00

06 54224623 peute@zeelandnet.nl
06 13506938 pmstamcj@upcmail.nl
046 4527612 info@avomzuidlimburg.nl
020 6956177 wiljanssen@veteranen.nl
038 4602391 jbmmulder@tele2.nl
06 26555500 marloes4855@alice.nl
06 13506938 pmstamcj@upcmail.nl
010 2731641 empetit@kabelfoon.nl
020 6956177 wiljanssen@veteranen.nl
058 2661509 aceromkema@planet.nl
06 33175318 c.vergee2r@chello.nl
06 54224623 peute@zeelandnet.nl
020 6956177 wiljanssen@veteranen.nl
010 2731641 empetit@kabelfoon.nl
06 13506938 pmstamcj@upcmail.nl
058 2661509 aceromkema@planet.nl
zie afd. nieuws
06 13506938 pmstamcj@upcmail.nl
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25 DEN HAAG
30 DEN HELDER

Nationale Veteranendag op het Malieveld
Marine Veteranendag

vr

30 DEN HELDER

25-jarig jubileum AVOM

Grote gebeurtenissen ….
juni 2011
september 2011
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06 14663132
010 2731641
06 13506938
058 2661509

martijnvantveer@avom.nl
empetit@kabelfoon.nl
pmstamcj@upcmail.nl
aceromkema@planet.nl

Nieuws van de afdelingen
afdeling

AMSTERDAM

Oploopavonden: Marine Etablissement Amsterdam (Marinekazerne), Longroom, Kattenburgerstraat (OV: CS bus 22).
Veteranencafé: Maritiem. Kattenburgerplein,
(OV: CS bus 43/22 halte Kattenburgerplein).
Data: zie activiteitenagenda
• Het programma vooor het eindejaarsfeest
van de afd. Amsterdam op 14 december 2010
zag er veelbelovend uit. In het Evenementencomplex op de Marinekazerne Amsterdam
begonnen al vóór de officiële aanvangstijd
van 17.30u de genodigden binnen te stromen.
Ze werden verwelkomd door het bestuur. De
foyer was weldra haast te klein om de 150 leden, donateurs en intro’s met hun partners te
herbergen. Na een uurtje werden de gasten
in het stijlvolle bedrijfsrestaurant onthaald
op een fantastische ‘blauwe hap’, verzorgd
door de eigen keuken van de kazerne. Maar
niet alleen het diner was van grote klasse,
ook de avond daarna in de grote zaal werd
een waar feest. Niet in het minst geholpen
door het optreden van “The Miltonian Jazzband’, een zesmans formatie van amateurs.
Om de sfeer voor de bezoekers in herinnering
te roepen en de niet-aanwezigen te laten zien
hoe groots Amsterdam uit kan pakken voor
haar leden hieronder enkele beelden. Onder
dankzegging, verstrekt door Ben Vink.
• Op donderdag 20 januari troffen vele bekenden elkaar weer op de Marinekazerne, nu
voor de Nieuwjaarsreceptie, waar vanaf een
uur of zeven de All Ranks Bar zich begon te
vullen. Zoals gebruikelijk natuurlijk wel wat
minder mensen dan bij het eindejaarsfeest,
want oudjaar vieren is populairder dan het
nieuwe jaar. Terugkijken, immers, is makkelijker dan vooruitzien. Dat deed dan ook
voorzitter Wil Jansen niet; hij hield het kort
met als voornaamste mededeling dat het
4-daags uitje naar Schlosshotel Marleen in
Siedlinghausen in april doorgaat. Daarna
brak de gezelligheid los aan tafeltjes, zitjes
en de bar, en spreken beelden meer dan
woorden. Opnieuw vastgelegd door Ben Vink
en uw redacteur.
HF, red.

Op het nieuwe jaar!

afdeling

BREDA STADSGEWEST

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

afdeling

DEN HELDER

Centrum activiteiten: De Boerderij, Gv M van
Waardenburghlaan 20, 1785JP Den Helder
• Op 30 oktober 2010 heeft de afd. Den Helder haar najaarsbal gehouden in de Boerderij
en hoewel het bestuur er vanuit ging dat
deze avond weleens druk bezocht zou gaan
worden, kwam men helaas bedrogen uit,
want slechts een 40-tal leden en genodigden
waren aanwezig. Aangezien onze DJ Jan van
Reekum door ernstige ziekte moest afzeggen,
werd naar een andere DJ gezocht en uiteindelijk gevonden, terwijl onze bingomaster
Cees van Twuyver wederom de bingo voor
zijn rekening nam en er mooie prijzen te winnen waren.
• Op 17 december 2010 heeft de afdeling
haar jaarlijkse Kerstbal gehouden in De
Boerderij. Het bestuur mocht zich verheugen
op een groot aantal leden en genodigden,
ondanks dat het weer ons nu niet bepaald
gunstig gezind was. Op deze bijzondere feestavond werd officieel afscheid genomen van de
huidige voorzitter, Ad Verhoeven, die ruim
20 jaar de vereniging als voorzitter heeft
gediend. Hij sprak lovende woorden aan allen
die met hem het bestuur hebben gevormd.
Ruim een jaar voorafgaande aan het afscheid
had Ad Verhoeven reeds kenbaar gemaakt
het bestuur te verlaten; Cees van Twuyver
heeft in de laatst gehouden bestuursvergadering tijdelijk de functie van voorzitter a.i. op
zich genomen. Tijdens de algemene ledenvergadering op 30 maart 2011 zal voor een definitieve voorzitter gestemd moeten worden.
Officieel werd door de huidige voorzitter de

ALKMAAR
Voorzitter:
J. Paartman,
Burgplantsoen 97,
1705ES Heerhugowaard
T 072 571 2035
E paart@quicknet.nl
Secretaris:
H. Weij (Henk),
Rheaplantsoen 10,
1702BP Heerhugowaard
T 072 571 2070
E henk.weij@kpnmail.nl
Ledenraadslid:
J. Paartman, Burgplantsoen 97
1705ES Heerhugowaard
T 072 571 2035
E paart@quicknet.nl
AMSTERDAM
Voorzitter:
W.J.P. (Wil) Janssen
Groote Peel 46, 1112KH Diemen
T 020 772 8908
E wiljanssen@veteranen.nl
Secretaris:
Mevr. I.C. Werkhoven
Saturnus 42,
1115TE Duivendrecht
T 020 632 8290
E werkhoven90@zonnet.nl
Ledenraadslid:
H. Bijleveld
Dammerweg 947 WA Poseidon
1383HV Weesp
T 0294 253 417
E hbijleveld@hetnet.nl
STADSGEWEST BREDA
Voorzitter, tevens secretaris
H. (Harry) Kwisthout,
Piet Avontuurstraat 5,
4818TD Breda.
E h.kwisthout@versatel.nl
T 076 514 5073
Ledenraadslid:
H. Kwisthout,
Piet Avontuurstraat 5,
4818TD Breda
T 076 514 5073
E h.kwisthout@versatel.nl
DEN HELDER
Voorzitter a.i.:
C.W.(Cees) van Twuyver,
Rietschooten 30,
1785RT Den Helder
T 0223 634 410
E cees.vantwuyver@quicknet.nl
Secretaris:
A.J. (Aad) Clowting
Mr. J. Henderikxstraat 17 apt. 33
1788AX Den Helder
T 0223 630 770
E a.clowting@quicknet.nl
Ledenraadslid:
H. Scharloo,
Jhr. Jac. van Veenstraat 69,
1785JS Den Helder
T 0223 635 309
E h.scharloo@hccnet.nl
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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
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 aceromke@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
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hamer aan Cees van Twuyver overgedragen
en kon het feest beginnen o.l.v. onze zanger/
entertainer Mario Vanacker. Later op de
avond had de voorzitter a.i. gezorgd voor
een voortreffelijke nasi/bami maaltijd met
tien bijgerechten, geleverd door een Chinees
restaurant. Allen hebben heerlijk gesmuld
en hoewel er heel veel over was, terwijl velen
voor een tweede keer langs het buffet gingen
om zich nog eens te goed te doen aan nog een
bordje.
Na het diner werd nog een ronde bingo
gedraaid met als prijzen vleesbonnen ter
waarde van 50, 30 en 20 euro, die besteed
kunnen worden bij de keurslager.
• Op 8 januari 2011 werd vanaf 15.00 uur tot
19.00 uur de jaarlijks terugkerende Nieuwjaars receptie in De Boerderij gehouden en
hoewel het in de namiddag er niet naar uit
zag dat het toch nog druk zou worden, waren
ruim 45 leden en genodigden aanwezig. Het
wachten was op de aftredende voorzitter en
nadat hij gearriveerd was bracht de huidige voorzitter a.i. een heildronk uit op het
nieuwe jaar en wederom kon een ieder zich
te goed doen aan een hapje nasi, geserveerd
door de heren Roegies en Kroon.
• De eerstvolgende feestavond van de afd.
Den Helder zal gehouden worden in het voorjaar op zaterdag 16 april 2011 in De Boerderij en het bestuur hoopt velen van u wederom
te mogen verwelkomen.
• Met leedwezen hebben we op 20 januari
2011 kennis genomen van het overlijden van
onze DJ Jan van Reekum, die vele jaren tijdens de feestavonden voor de muziek zorgde.
Namens het bestuur gaan onze gedachten
uit naar zijn echtgenote en de kinderen en
wensen wij hen veel sterkte toe.

singen kunnen verwachten in verband met
het AVOM-jubileum. De afdeling Friesland
heeft overigens het geluk dat men ook op
de Luchtmachtbasis terecht kan voor middagen en avonden. Een afdeling dus die nog
springlevend is, ondanks natuurlijk ook de
langzame terugval in aantal.
Enkele foto’s onderstrepen dit verslag,
waarbij ik het niet kan laten die mooie jubileumkaart (van Jan Romkema), waarover
meer in de rubriek Redactioneel, nogmaals
te plaatsen.
HF. red.

afdeling

EINDHOVEN

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

afdeling

FRIESLAND

Clubgebouw: MFC Lieuwenburg, wijk Camminghaburen
Omdat ik de Oudejaarsbijeenkomst niet kon
bijwonen had ik beloofd er bij de nieuwjaarsreceptie van de afdeling er wel bij te zijn. En
dus vrijdag 7 januari op bezoek in MFC De
Lieuwenburg in de wijk Cammingaburen. Ik
heb kunnen constateren dat men zich in het
moderne centrum, waar vorig jaar ook het
Veteranencafé is gestart, goed op z’n gemak
voelt. Het werd dan ook een geanimeerde,
redelijk goed bezochte receptie zonder poespas, want daar houden de Friezen niet van.
Gemoedelijke bediening met ruimschoots
hapjes en drankjes. En als geboortig-Fries
kon ik tevens m’n Fries en Ljouwters even
ophalen. Voorzitter Koos Steenbergen hield
de officiële speech kort. Hij deelde mee dat de
leden in de loop van het jaar nog wel verras-

Een prachtige felicitatiekaart ter gelegenheid van de oprichting 25 jaar geleden van
de AVOM. Ja, inderdaad, 4 januari, dat is
de oprichtingsdatum.

afdeling

GRONINGEN

Clubgebouw: De Bunker, Rijksstraatweg, Haren
• Naast onze gebruikelijke bestuursvergaderingen 2010 hielden wij vlak voor het
nieuwe jaar nog een oploopavond in ‘De
Bunker’, bekende stek aan de Rijksstraatweg
in Haren, waar zaterdags ook door de Bond
van Wapenbroeders een Veteranencafé wordt
gehouden. Deze oploopavond op 11 december
verliep zeer gezellig en amicaal, na een paar
boompjes te hebben gekaart en de sjoelbakken te hebben laten rammelen.
• Na de jaarwisseling waren er in Groningen

nog de nieuwjaarsrecepties van de verschillende collega-ex-militaire verenigingen en
die worden altijd spontaan door de diverse
besturen bij elkaar bezocht.
Echter, op 8 januari hadden Bond van Wapenbroeders, AVOM en VIM tegelijk receptie
en dat moeten wij in de toekomst voorkomen,
door overleg te plegen in deze, maar dat zullen we gezamenlijk bespreken in het OVG
(Overleg orgaan Veteranen Groningen).
Overigens, dit OVG zal binnenkort met het
Indië-monument Groningen samen opgaan
in de nieuwe Stichting: SVPG ofwel Samenwerkingsverband Veteranen en Postactieve
militairen Groningen.Recht zo die gaat en houwe zo.
Joop Tak, vz

afdeling

LIMBURG-ZUID

Op woensdag 4 mei
vindt om 19.00u een
herdenkingsdienst
plaats in de St. Stevinskerk na de Stille
Tocht naar de Vaandeldrager aan de Waalbrug, waar kransen
zullen worden gelegd.
Groetend,
Piet Stam, secr.

afdeling

OOST-OVERIJSSEL

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

• Met een goed bezochte Nieuwjaarsreceptie
begin januari en een prima stamppotbuffet
op 2 februari is de afdeling Oost-Overijssel
Het nieuwe jaar is begonnen. Nieuwe plannen, nieuwe doelstellingen, nieuwe activitei- goed uit de startblokken gekomen in 2011.
De voorbereidingen voor de Algemene Jaarten. Wat gaan we dit jaar doen?
vergadering, die altijd plaatsvindt in maart,
• Als eerste een enquête houden onder de
zijn in volle gang. De penningmeester moet
leden over wat er leeft, wat ze willen en wat
ze niet willen. Zo hopen we een beter inzicht zorgen voor een goed financieel jaaroverzicht,
te krijgen en misschien daardoor een grotere de kascommissie draagt haar steentje bij,
de O.S.&O laat bij deze gelegenheid ook van
opkomst .
• We gaan twee keer schieten bij de schutte- zich horen en de secretaris tenslotte voegt
rij. Eén keer buiten met de grote buks en één zijn jaarverslag toe aan het geheel, waarna
keer binnen met de kleine buks. Verder gaan de redacteur van ons clubblad Baksgewijs de
we het fort Eben-Emael bezoeken. Volgens de drukpersen in werking stelt. Als VastWerken
bij de leden in de bus valt is de jaarvergaBelgen was dat een onneembaar fort, maar
de Duitsers deden er slechts één dag over om dering alweer verleden tijd en zijn we weer
overgegaan tot de orde van de dag.
het te bezetten en onschadelijk te maken.
• Onze oploopavonden worden over het
• Dan gaan we in september naar de vliegsimulatoren in Someren. Een leuke ervaring algemeen goed bezocht. De sfeer is goed en
voor iedereen, maar zeker ook voor onze oud- dat betekent dat er met enige regelmaat
nog steeds sterke verhalen aan de Bakstafel
MLD’ers.
worden verteld. We kijken uit naar de dag
• De Koninginneborrel op zaterdag 7 mei
waarop dit jaar de 25e verjaardag van de
wordt dit jaar uitgebreid met een heerlijke
AVOM gevierd zal worden. Als de feesterijsttafel .
lijkheden in Den Helder plaatsvinden zal
• Alle activiteiten staan in de baksorder en
tegenwoordig ook in Vastwerken. Let dus op Oost-Overijssel zeker met een delegatie de
reis naar deze marinestad maken. We zullen
de data en geef u tijdig op bij de secretaris
onze afdelingsleden hierover in Baksgewijs
en betaal aan de penningmeester. Voor de
andere activiteiten is het opgeven belangrijk informeren zodra er meer gegevens bekend
zijn bij het bestuur.
in verband met carpoolen.
• De oploopavonden, zoals ook in de activitei• Dan is er 26 maart onze jaarvergadering.
tenagenda vermeld, worden gehouden op de
Deze keer gehouden in café de Mert te Greeerste woensdag van de maand. In mei valt
venbicht, aanvang 14.00u . Laat je horen,
dat echter op 4 mei, vandaar dat deze avond
laat je zien. Komt dus allen.
is verplaatst naar 11 mei.
Met vriendelijke groet
• Behalve de in de activiteitenagenda geBen ten Tije, secretaris
noemde avonden is de agenda voor de rest
van het jaar als volgt:
afdeling
1 juni
Warm/koud buffet
		
daarna vakantie
7 september: Chinees-indische rijsttafel
Clubgebouw Voor Anker, Winkelsteegseweg,
		
à la Frank
Sportpark Vossendijk, Nijmegen
5 oktober
Oploopavond met bingo
Info over route en OV: Piet Stam, T: 024
2 november kaartavond
6772066 E: pmstamcj@upcmail.nl
De jaarlijkse feestavond is nog niet vastgesteld. Informatie hierover volgt na de alg.
Beste vrienden,
jaarvergadering.
Zeemansloop. Traditiegetrouw nemen wij
weer deel aan de Zeemansloop in Schevenin- Gerrit van Gils (secretaris)
gen op zaterdag 16 april a.s. De bus vertrekt
om 07.00u vanaf ons clubhuis Voor Anker.
Info: mw. C. Verweij, T: 0246415828.
Clubgebouw: Café De Mert, Grevenbicht.

NIJMEGEN

LIMBURG NOORD
Voorzitter: J. Everaerts,
Past. Geenenstraat 38,
5991BJ Baarlo.
T 077 477 3971
Secretaris: H.M.P.Geerlings.
Sint Jorisstraat 16,
5954AP Beesel.
T 077 4742774
E hermgeerlings@home.nl
Ledenraadslid:
W.M.J. Wilbers,
Bisschop Schrijnenstr 86
5914RZ Venlo
T 077 3540068
E wim.wilbers@home.nl
LIMBURG ZUID
Voorzitter: L. (Naad) Schoenmakers, Roosterderweg 12.
6114KB Dieteren.
T 046 4491771
E naad.schoenmakers@home.nl
Secretaris: B.J.M. (Ben) ten Tije,
Groen van Prinstererstraat 19,
6136 DH Sittard
T 046 4527612
E bententije@12move.nl
Ledenraadslid: J (Jan) van Ulden
Bredeweg 377,
6043GC Roermond.
T 0475-310959
E vanulden@planet.nl
NIJMEGEN
Voorzitter: B.W.J. van Loef,
Kerkenbos 10-36,
6546XT Nijmegen.
T 024 377 1111.
Secretaris: P.M. Stam,
Houtduiflaan 12,
641ZP 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),
Amstelstraat 9a,
7523SR Enschede
T 053 431 7371
E allart@ajoldejans.demon.nl
Secretaris: G. van Gils (Gerrit),
Rachmaninofstraat 16,
7558DN Hengelo (O.)
T 074 277 0746
E gerritvangils@home.nl
Ledenraadslid: A.J.Oldejans,
Amstelstraat 9a,
7523SR Enschede
T 053 431 7371
allart@ajoldejans.demon.nl
SALLAND
Voorzitter: J.(Jan) 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
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TILBURG-DEN BOSCH
Voorzitter: H. Schellekens,
Nassaustraat 22, 5046NZ Tilburg
T 013 536 0306
Secretaris: H. Schellekens,
Nassaustraat 22, 5046NZ Tilburg
T 013 536 0306
Ledenraadslid: G.M. Bertens,
Dreefhoek 20, 5291NN Gemonde
T 073 551 88 42
E gmbertens@home.nl
UTRECHT
Voorzitter: J.G. (Gerard) Dijkhorst,
Brugakker 41-49 3704ZC Zeist
T 030 699 2039
E gerarddijkhorst@casema.nl
Secretaris: G. (Bert) Kramer
Jagersdreef 18, 3972XE
Driebergen
T 06 29073239
E bert.kramer@casema.nl
Ledenraadslid: J.A.G. (Joop) de
Kinkelder,
De Steen 24, 3931VL
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
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maart werd slechts bezocht door 10 leden
en uiteraard de 6 bestuursleden. Ondanks
de vele afwezigen werd het toch een goede
vergadering met toezeggingen van enkele
Clubgebouw: De Vriendenpost, Molenkampsaanwezigen om te informeren naar eventuele
weg, Zwolle
activiteiten. Koen Bogert laat nog weten dat
er zich weinig leden hebben opgegeven voor
het Jeu de Boules op 24 april en dat dit voor
afdeling
het bestuur erg teleurstellend is en de animo
om iets te organiseren niet bevorderd. Helaas
heeft hij gelijk gekregen, 11 personen waarClubgebouw: Het Onderonsje, Nijemonde 16,
onder 5 bestuursleden met aanhang, hadden
3434 AZ Nieuwegein
zich hiervoor opgegeven en hetzelfde gebeurde met de tot nu toe jaarlijkse schietmiddag/
avond op 6 november. Hiervoor hadden zich
Herdenking gevallenen,
maar 19 mensen aangemeld.
De herdenking bij het Indië-Monument op
begraafplaats St. Barbara in Utrecht verliep Voor het bestuur en met name Koen Bogert
die hier veel tijd in steekt is dit zeer fruszaterdag 18 december onder vergelijkbare
trerend. Je moet alles weer afzeggen en het
omstandigheden als het jaar ervoor: het was
ijzig koud en er lag sneeuw. De wandelpaden geeft buiten de gemaakte kosten veel ergernis. Gezien de sterk verminderde animo
op de begraafplaats waren dit keer geveegd
en de belangstelling van de leden heeft het
en dus kon iedereen veilig naar het monubestuur besloten er in 2012 mee te stoppen
ment, waar volgens protocol de vlag werd
gehesen en twee coupletten werden gezongen en als er geen nieuw bestuur komt de afdevan het Wilhelmus. Het was de twaalfde keer ling op te heffen. Gelukkig is er nog wel het
erg gewilde en gewaardeerde afdelingsblad
dat op Barbara werd stilgestaan bij de 52
De Utrecht. Zeer leesbaar, ook met dank aan
Utrechtse mannen die het leven lieten in de
oorlog, vijftig jaar geleden in Indië en Nieuw de inbreng van diverse inzenders en voortreffelijk uitgevoerd door Wim Volmer die dit al
Guinea.
jaren doet.
Burgemeester Wolfsen stak de aanwezige
• Met ingang van 01-01-2010 had de afdeveteranen een hart onder de riem door te
ling 186 leden. 14 leden hebben bedankt en
spreken van “een in Nederland volwassen
1 lid heeft zich laten overschrijven naar de
geworden ‘veteranenbewustzijn’ onder meer
afdeling Amsterdam. Daartegenover verweldankzij u als pioniers.”
komden we 4 nieuwe leden. Helaas hebben
Bij de herdenking was ook F.J. Marcus aanwe ook afscheid moeten nemen van 3 leden
wezig, directeur van het Veteraneninstituut
die overleden, n.l. G.J. v.d. Steen, Ph.A.Th.
en ook hij hield een toespraak.
Kroes en W.J.E. Linnebank. Het aantal leden
Volgend jaar december staat er weer een
per 31-12-2010 bedraagt nu 172, een terugherdenking gepland, hoewel de organisegang van 14 leden.
rende stichting steeds meer moeite heeft de
• De ledenraadsvergaderingen werden
kosten te dragen. Dat heeft alles te maken
bijgewoond door ons ledenraadslid Joop de
met het overlijden en afhaken van betrokKinkelder
kenen. Dit jaar waren het Johan Ribbens en
• Het afdelingsbestuur bestaat uit de volWim Volmer, die namens de AVOM afdeling
Utrecht een bloemstuk hebben gelegd bij het gende personen: Gerard Dijkhorst, voorzitter;
Bert Kramer, secretaris; Aart Duyst, penmonument.
ningmeester; Koen Bogert, activiteiten, Wim
Wim Volmer, redacteur ‘de Utrecht’
Volmer, redactie, Joop de Kinkelder, ledenraadslid.
• De afdeling Utrecht van de AVOM is er om
de saamhorigheid van oud gedienden te bevorderen, maar wat het bestuur ook verzint
of organiseert, de leden moeten het maken en
we hebben daarom uw betrokkenheid hard
nodig.
Namens het bestuur, Bert Kramer, secretaris

afdeling

SALLAND

UTRECHT

afdeling

Veluwe/Achterhoek

Jaarverslag 2010
• Het verslagjaar is verontrustend rustig
geweest, daarover later meer. Het begon zo
goed op de nieuwjaarsreceptie 5 januari. 45
mensen mocht het bestuur verwelkomen en
de hand drukken en na het welkomstwoord
van afdelingsvoorzitter Gerard Dijkhorst was
er een gezellig samenzijn onder het genot van
een drankje en een hapje.
• De jaarvergadering van de afdeling op 19

Clubgebouw: De Nieuwe Aanleg, Scheggertdijk
10, 7218 NA Almen, T: 0575 431296
Beste mensen,
• Het afdelingsbestuur kijkt met belangstelling uit naar de uitkomst van de enquête
onder onze afdelingsleden. Hierdoor kunnen wij op 6 april op de ledenvergadering
bekijken waar de meerderheid voor voelt en
er gehoor aan geven, binnen onze mogelijkheden natuurlijk! Ook kunnen de leden hun

toelichting geven op de voorstellen.
• Verder, zoals u al merkt zijn alle tot nu toe
geplande data allemaal in de middag. Dus
hoeft er niet meer s’avonds te worden gereden we hopen dat hiermee ook aan de wens
van velen tegemoet wordt gekomen en dat we
daardoor misschien meer liefhebbers treffen
op onze bijeenkomsten, waar de gezelligheid
nog steeds troef is.
• Dan naar de geplande bijeenkomsten. In de
Activiteitenagenda zijn al de ledenvergadering van 6 april en de oploopmiddag van 18
mei aangegeven. In de eerste helft van 2011
is er dan op 16 juni nog de oploopmiddag.
• Op de oploopmiddagen kan het gebeuren
dat er een activiteit wordt georganiseerd,
maar dat kan afhangen van de weersomstandigheden etc. en waar we zin in hebben
natuurlijk. Het vervolg van de activiteiten
dit jaar zal natuurlijk ook afhangen van de
ingebrachte ideeën d.m.v. de enquête.
• Voor alle duidelijkheid hieronder 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

ZEELAND

Onze in aantal grootste afdeling heeft al jaren een goede splitsing in
activiteiten. Traditiegetrouw wordt de eindejaarsbijeenkomst gehouden in Rotterdam en de nieuwjaarsreceptie in Den Haag. Voor uw
redacteur wordt het ook traditie deze beide happenings bij te wonen.
van de eindejaarsbijeenkomst hebt u al een verslag ‘met beelden’
kunnen lezen in VW 5/2010. Waarom die pijpenla, de Marinebar De
Boei in de Alexanderkazerne in Den Haag toch altijd weer gezellig is,
is deels een raadsel. Maar dat de barbediening van John en de vele,
vele hapjes van Henny Oldenburg daar een grote bijdrage aan leveren
staat buiten kijf. Ik heb niet kunnen constateren dat deze oergezellige
middag te lijden heeft onder teruggang van leden, waar de afdeling
Z-H natuurlijk ook mee te maken heeft. Hoewel het wel elk jaar een
grote vaste kern is. En daar zou het bestuur wel verandering in willen
zien.
In de geest van de onnavolgbare
Ko, die ons helaas is ontvallen,
maakte Karel Janssen korte metten met de opening. Gespreksgroepjes vormden zich en daar werden
sterke, heel sterke en te sterke
verhalen opgediend. Zoals gezegd
ontbrak het niet aan het innemen
van de (gratis) drankjes en de
(eveneens gratis) overvloedige heerlijke ‘hapjes van Henny’. Fijn om
dit elk jaar bij te kunnen wonen.
Het bestuur van de afdeling gaat er
weer een jaar tegenaan. Of er wijzigingen moeten komen in de locaties Voorzitter Janssen: korte maar krachtige
(Rokwa Rotterdam en Alexander in nieuwjaarstoespraak
Den Haag) zijn eigenlijk de grootste
vraagtekens voor 2011.
En de hoop dat we allen in goede gezondheid en kameraadschap in het
nieuwe jaar door kunnen gaan.
Harry Faber, hoofdred. VW

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

afdeling

ZUID-HOLLAND

Clubgebouwen:
Rotterdam: Rokwa, Schoterboshof 3, Rotterdam
(CS: tramlijn 4 ri Molenlaan, halte Hofplein).
Den Haag: Marinebar De Boei, Alexanderkazerne, gebouw De Citadel, Van Alkemadelaan 357
(CS: bus 22 ri Duinzigt, halte Waalsdorperweg)
Geachte leden afdeling Zuid-Holland,
• Op 5 maart wordt de ALVZH gehouden,
aanvang 11.00u. Locatie: Militair Tehuis
Het Anker, Van Ghentkazerne, Toepad 120,
3063NJ Rotterdam. Vrij parkeren en met OV
te bereiken met tram 21 vanaf CS Rotterdam, halte De Esch (tevens eindhalte).
• Zouden jullie zo goed willen zijn, als uw
mail-adres is veranderd of u heeft een nieuw
mail-adres, dit door te geven aan het bestuur,
zodat het toegevoegd kan worden aan de
administratie. Graag mailen aan Cor Brandwijk, secretaris , E: empetit@kabelfoon.nl of
aan Carla Scholten, ledenadministratie, E:
hjschol@planet.nl
Cor Brandwijk, secr.

Foto’s
Fred
Boogert
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Museumnieuws
Vertrek uit Afghanistan

In het Legermuseum is t/m 12 juni 2011
de foto-expositie Vertrek uit Afghanistan: Een missie op zich te zien.
De fotoreportage van de Audiovisuele
Dienst Defensie(AVDD) is grotendeels
gemaakt door fotograaf Richard Frigge.
Zijn foto’s brengen het vertrek van
militairen en materieel uit Afghanistan
in beeld: hoe gaat dat operationeel en
logistiek in zijn werk?
Het Legermuseum aan de Korte
Geer 1, 2611CA Delft is geopend: di
tm vr 10.00-17.00, za, zo en feestdg
12.00-17.00 (m.u.v. 30 april). Entree met
veteranenpas gratis. T: 0152150500,
W: www.legermuseum.nl

Lichting 0902
Van scholier tot marinier
Een expositie, te zien in het Mariniersmuseum. Fotografe Cornelie
de Jong volgde van maart 2009 tot
december 2009 mariniers gedurende
de basisopleiding. Tijdens dit project
fotografeerde zij jongens die net van
school kwamen vanaf de eerste dag van
hun opleiding bij het Korps Mariniers
tot het laatste officiële moment waarop
zij beëdigd werden tot marinier.

Mariniersmuseum, Wijnhaven 7-13,
Rotterdam.
T: 0104129600.
W: www.mariniersmuseum.nl
Open di tm vr 10.00.17.00, za en zo
11.00-17.00u. Entree met veteranenpas
gratis. [foto Cornelie de Jong]

Verzetsmuseum Amsterdam
Het Verzetsmuseum Amsterdam aan de
Plantage Kerklaan heeft het afgelopen
jaar een record aantal bezoekers ontvangen. Bijna 58.000 mensen bezochten het
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museum, waaronder meer dan 15.000
scholieren. De stijgende bezoekersaantallen zijn mede te danken aan de
groeiende belangstelling voor de evenementen van het museum. Het museum
start vanaf februari 2011 weer een serie
bijeenkomsten op de derde dinsdag van
de maand in samenwerking met het
NIOD, het Historisch Nieuwsblad en de
NTR/VPRO. Het museum gaat vanwege
de groei uitbreiden. Er wordt gewerkt
aan een vernieuwende museuminrichting speciaal voor 9- tot 14-jarigen, zowel in school- als in gezinsverband. Het
zal het eerste kindermuseum zijn over
de Tweede Wereldoorlog in Nederland.
De opening is gepland voor het voorjaar
van 2013.
Verzetsmuseum, Plantage Kerklaan 61,
Amsterdam
T: 020-620 25 35
W: www.verzetsmuseum.org
Open: di-vr 10.00-17.00, za-zo-ma,
feestdg11.00-17.00u.

Na een aantal omzwervingen werd het
schip in 1989 in beheer overgedragen
aan de Stichting en kon zij na hard
werken door veel vrijwilligers in 1993 in
Scheveningen worden opengesteld als
museumschip. Het dagelijks beheer is in
handen van een bemanning die geheel
uit vrijwilligers bestaat.
De Stichting Collectie Militaire Traditie is eigenaresse en beheerster van
het museumgebouw ‘t Schilderhuis in
Driebergen en beheert een depot in Ede.
Opgericht in 1979 om een uitgebreide
collectie uniformen met toebehoren en
militaire voorwerpen onder te brengen.
In 1988 kreeg de stichting de beschikking over het huidige museumgebouw
dat inmiddels dringend aan renovatie
toe is. Na eerst een depot te hebben
gehad in de voormalige marinebunker
aan de Van Ouwenlaan in Den Haag,
heeft men nu een nieuwe depotfaciliteit
in Ede. De exposities in ’t Schilderhuis
bieden een overzicht van de ontwikkelingen van het militaire uniform in alle
krijgsmachtdelen. Daarnaast worden er
thema-exposities ingericht. Zo is er onlangs een speciale KM-expositie geopend
rond scheepsmodellen van de voor- en
naoorlogse kruisers De Ruyter. Het
dagelijks beheer over het museum, het
depot en de collectie is geheel in handen
van vrijwilligers.

Vrijwilligers gezocht
Naast de formele militaire musea
bestaan er onder meer twee private
stichtingen die zich ook het behoud van
militair erfgoed tot doel stellen: de Stichting Behoud Maritieme Monumenten en
de Stichting Collectie Militaire Traditie.
Beide willen de belangstelling opwekken
en vergroten voor een belangrijk deel
van het militair erfgoed en bijbehorende
tradities. De stichtingen bezitten en/of
beheren daarvoor middelen die, zonder
kern van betaalde medewerkers, geheel
in stand moeten worden gehouden met
behulp van vrijwilligers.
De Stichting Behoud Maritieme Monumenten beheert het museumschip
Mercuur. Het schip werd gebouwd in
de periode 1952-’54 in Wisconsin VS
als oceaanmijnenveger (MSO 483) ten
behoeve van het Mutual Defense Assistance Program (MDAP). Nadat het schip
was overgevaren naar Nederland kreeg
zij in 1955 de nieuwe naam Hr.Ms. Onverschrokken en het nummer M886 en
werd het ingezet in de naoorlogse mijnenbestrijding. In 1972 werd het schip
omgebouwd tot torpedowerkschip bij de
Onderzeedienst onder de nieuwe naam
Mercuur met het nieuwe nummer A856.
Tot zij in 1987 uitdienst werd gesteld.

Deze musea kunnen alleen blijven met
de hulp van vrijwilligers, veel vrijwilligers. Beide stichtingen zijn op zoek
naar meer vrijwilligers om de huidige
kern van trouwe medewerkers te versterken. De taken kunnen variëren van
gastheer-/vrouwschap, rondleidingen,
kluswerk, onderhoudswerk, administratieve bezigheden, IT-assistentie tot
adviezen op specifieke gebieden. Militairen, oud-militairen en niet-militairen
zijn allemaal even welkom. Oud-militairen kunnen een speciale rol vervullen,
omdat zij gelijkgezinden treffen. Twee
gemeenplaatsen zijn hier verder buitengewoon van toepassing: “vele handen
maken licht werk” en “er is altijd een
taak die bij je past”.
Belangstelling? Neem dan contact op
met:
Museumschip Mercuur T: 070-3540315,
E: museumschip.mercuur@planet.nl
W: www.museumschip-mercuur.nl
Museum ’t Schilderhuis T: 0343-517588,
E: info@schilderhuis.com
W: www.schilderhuis.com

Opsporing / zoektocht
Hofmeester Adrie Bastiaanse(n)
Ex Schr 1 Harry Sanders (1955-1961)
is voor de weduwe van een ex-marineman op zoek naar ex-Hofm A.(Adrie)
Bastiaanse(n). Hij was destijds woonachtig in de Posteljonstraat 14 te Breda,
en zou nu ongeveer 74 jaar oud moeten zijn. Was in de periode 1956/1957
geplaatst a/b Hr.Ms. Karel Doorman. Is
gedurende zijn diensttijd ook voor 1½
jaar uitgezonden geweest naar Curaçao.
Wie kan mij helpen? Bij voorbaat dank,
Reacties: H.W.C. Sanders,
T: 0499-472756,
E: h.sanders43@upcmail.nl
Hr.Ms. Snellius periode 60/62 NNG

Tamboer/hoornblazer gezocht
Op zoek naar tamboer/hoornblazer
Het COM (Contact Oud Mariniers) is
op zoek naar een tamboer-hoornblazer
(liefst veteraan), die bereid is muzikale
ondersteuning te verlenen bij incidentele
ceremonies bij het Indië/Nieuw Guinea
monument in Roermond of bij één van
de Indiëmonumenten op Bronbeek te
Arnhem. E.e.a. houdt in blazen van de
Last Post of Taptoe.
Reacties: COM Limburg, secr. Theo
Giesen, T: 0464424704,
E: secr.comlimburg@live.nl;
Peter Boegborn,
E: peterhboegborn-c@telfort.nl of Hans
Slijkhuis, E: hans.slijkhuis@online.nl
Koos Leverinks verhaal

Henk van Es heeft na jaren zoeken de
kaju (timmerman) gevonden die in de
periode 1960-1962 veel heeft gefilm op
single 8 aan boord van de Snellius. Het
beste daarvan zou hij willen digitaliseren en mischien hebben meer oudopvarenden van de Snellius hiervoor
belangstelling. Op de film o.a. beelden
van de Snellius in Hongkong, het strand
van Manokwari met de eettent, de zoektocht naar de zoon van Rockefeller met
de vondst van de brandstoftank en het
bezoek van Rockefeller a/b van de Snellius in Merauke.
Reacties: Henk van Es, T: 0161226716,
E: henk.wilvanes@home.nl
Informatie Hr.Ms. De Ruyter
Eind 2010 kreeg de voorzitter van de
stichting Promotie Maritieme Tradities
een e-mail van een mevrouw die voor
haar buurman op zoek was naar gegevens, foto´s en een video of DVD van de
overdracht Hr.Ms. De Ruijter aan Peru
in 1973.
Ook zou er een krantenartikel, met
foto(s) bestaan van de overdracht.
Het betreft de oud-machinist 1 olieman,
Aad Brouwer. Hij was van begin 1968
tot na de overdracht in 1973 bij de KM.
Omdat hij binnenkort 60 jaar wordt zou
het prachtig zijn om hem op zijn verjaardag te verrassen met het gevraagde.
Dus wie heeft een kopie van het krantenbericht, met foto en/of de videoband
of DVD van de overdracht.
Reactie graag zenden naar de Stichting
P.M.T. Postbus 37670, 1030 BH Amsterdam, t.a.v. Hans Abels.

Onlangs kreeg Wim Bathoorn, MSK
Merauke NNG Verbindingen 1960,
een pakketje kopieën (zonder afzender) uitgereikt met kpl telegrafist Koos
Leverings verhaal over de mariniers in
de marinierskazerne van Merauke (mei
1959-eind okt. 1960), In deze kopieën
komen de namen voor van Huub Bergman, Wim Bergmans, C L J Dekker,
Peter Fransz, Wout van Leeuwen, Ceen
van der Vlis, Otto Vromen en Peter
Walraven. Er wordt tevens naar het wel
en wee van Wim Bathoorn gevraagd.
Die zou graag in c-ntact komen met de
afzender van deze kopieën.
Reacties: W Bathoorn, Johan Winklerwei 38, 8915 GB Leeuwarden, T:
0582134511.
Foto’s Hr.Ms. Friesland 1962
In 1962 is Jo van Loo met Hr.Ms. Friesland naar Nieuw-Guinea gevaren. Door
ongelukkige omstandigheden is hij alle
foto’s die hij had over die tijd kwijtgeraakt. Zijn er Frieslandvaarders die nog
over foto- of diamateriaal beschikken
van die tijd of materiaal daarheen via
het Panamakanaal, Hawaï, Midway en
Guam?
Reacties: J. van Loo, Muzenlaan 70,
6411AE Heelen, T: 0455711328,
E: smelo@veteranen.nl
Nabestaanden A.H. van de Pas
P G Voskuil, ex 1 machinist van Hr.Ms.
Piet Hein, zoekt contact met nabestaanden van ziekenverpleger 1 A H van der
Pas.
Reacties: PG Voskuil, Watercirkel 240,
1186NC Amstelveen, T: 0206416404,
E: hb.brink@casema.nl
Op zoek naar Albert Eikenaar
Anton Steenkist is op zoek naar zijn
oude schoolvriend Albert Eikenaar, die
heeft gediend als marinier in 1947 in
Ned. Indië. Hij woonde destijds in de
Spaarnwouderstraat in Haarlem (siga-

renwinkel). Het laatste contact was in
1951(?) in Haarlem.
Reacties: A Steenkist, Haspel 17-83,
3852LP Ermelo, E: a.steenkist@kpnplanet.nl
Op zoek naar Wllem Drenth
H .Buter is op zoek naar machinist 1/
olieman Willem Drenth. Zi hebben van
november 1959 tot juli 1961 samen gevaren op Hr.Ms. Snellius in Nieuw-Guinea. Later hebben ze samen op Hr.Ms.
Amsterdam als kpl machinist gevaren.
Reacties: H Buter, Sportlaan 29, 1766JN
Wieringerwaard, T: 0224221604, E:
marbut@veteranen.nl
Bootsman gezocht
De Koninklijke Roei- en Zeilvereniging
De Maas is opgericht in 1851. Binnen de
roeiafdeling komt medio 2011 de positie van bootsman wegens pensionering
vacant.
De hoofdvestiging van de roeiafdeling is
gevestigd aan het Prinsenmolenpad 93
in Rotterdam. Er is een nevenvestiging
aan de Plantage, eveneens in Rotterdam.
In totaal zijn binnen de vereniging ongeveer 1.000 roeiers actief, variërend van
topsporters aan internationale kampioenschappen en de Olympische Spelen
tot recreatieroeiers.
De vereniging beschikt over een vloot
van 17 wherries (12 hout en 5 kunststof) en op de Rotte over 87 gladde en C
boten.
Tot de taken van de bootsman behoren:
• repareren van gemelde schades aan
de vloot in overleg met de commissaris
materieel;
• buiten het up to date houden van de
vloot loopt er meestal een langduriger
project, zoals het restaureren van een
wherrie.
Deze taakdelen vergen ca. 80% van de
tijd van de bootsman. De overige 20%
wordt besteed aan het verrichten van
kleine reparaties aan gebouw en hulpvaar- en -voertuigen, op peil houden van
de voorraad en gesprekken met de leden.
Gevraagd wordt een bootsman met affiniteit met houten roeischepen maar
tevens met een goede kennis van de verwerking van kunststoffen zoals koolstof
en polyester in high tech toepassingen.
De voorkeur gaat daarom uit naar een
vroeggepensioneerde vakman uit de
marine of vliegtuigbouw.
De vereniging biedt als eerste een
jaarcontract aan van 40 uur in de week,
deeltijd is bespreekbaar.
Nadere informatie kan worden ingewonnen bij Pieter Jacobs, commissaris Materiaal & Gebouw KR&ZV ‘D Maas’,
T: 06 20610304 of E: matcom@de-maas.
nl
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Marinevaria
Afscheid ambassadeur Habibie
Op 28 december j.l. hield de ambassadeur van Indonesië in Nederland, Junus
Effendi Habibie, een afscheidsreceptie
in de Puntjak in Den Haag. Voor de receptie in dit restaurant, waar de Haagse
Veteranen Sociëteit is gevestigd, waren
een aantal veteranenorganisaties en veteranen uitgenodigd. Zoals bekend heeft
ambassadeur Habibie, zelf veteraan
van ‘de andere zijde’ zich altijd ingezet
voor verbroedering en vaak veteranen
uitgenodigd in de tuin van zijn woning.
De AVOM werd bij deze receptie vertegenwoordigd door onze ‘oude’ en ‘nieuwe’
secretaris.

Oecumenische kerkdiensten
Wij hebben plannen voor het houden
van oecumenische kerkdienst(en)
in de voormalige kapel van Vliegkamp
Valkenburg. Alle marinemensen, oud
en jong, en niet alleen MLD-ers zijn van
harte welkom.
Voor een nachtdienst in de kersttijd zijn
al een aantal vlam- en vlop-ers benaderd. Velen hebben al toegezegd te zullen komen. Na de kerkdienst is het de
bedoeling een koffietafel te organsieren.
Hebt u belangstelling of ideeën? Meld u
dan bij L. Versteeg, E: navycut@planet.
nl of T: 023 5361384.
Nadere infromatie volgt.
Met marinegroet, L. Versteeg.

Cougar traint bij nacht op
Hr.Ms. Rotterdam
Helikopterbemanningen hebben met
hun Cougar-transporthelikopter begin
februari ’s nachts maritieme acties
getraind vanaf Hr. Ms. Rotterdam. De
militairen van het Defensie Helikopter

Vereninging Reünie Groep
Zeemacht Nederland
Door het overlijden van de voorzitter
van de RGZN, B. Oudman in 2010, hield
de vereniging op te bestaan. De laatste
reünie voor oud-opvarenden van de Karel Doorman werd georganiseerd door de
Stichting Promotie Maritieme Tradities.
Van verschillende kanten werd de
stichting PMT gevraagd om de vereniging RGZN een nieuwe kans te geven
en daarom hebben enkele bestuursleden
van de PMT besloten een nieuwe vereniging op te richten en wel op 11 november 2010. Met dezelfde naam: Reünie
Groep Zeemacht Nederland. Alle reünies
die vroeger georganiseerd werden zullen
ook door de nieuwe vereniging worden
georganiseerd. .
In het bestuur van de nieuwe vereniging, gevestigd in Amsterdam, zitten
vooralsnog Hans Abels (voorzitter), Piet
Aberkrom (penningmeester) en Fred
Mateman (alg. bestuurslid). Het rekeningnr. van de RZGN is 5929884 INGbank tnv RGZN te Amsterdam.
De contributie bedraagt min. € 10,00
per jaar. In plaats van De Geus krijgen
de leden nu drie maal per jaar Maritiem
Aktueel toegezonden. Daarin zijn alle
aankondigingen van reünies te vinden.
Leden die ook donateur zijn van de
stichting PMT kunnen kiezen om al dan
niet lid te blijven van RGZN. Wie lid
wil worden kan dit kenbaar maken per
e-mail: rgznamsterdam@gmail.com
Hans Abels, voorzitter RGZN.
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De Cougar bij vertrek uit Nederland aan
boord van Hr.Ms. Amsterdam [foto MinDef]

Commando oefenden onder meer het
veilig optillen en neerzetten van externe
ladingen. Daarnaast leerde technisch
personeel van het amfibisch transportschip de rotorbladen van de helikopter
in te klappen om hem in de scheepshangaar te kunnen stallen.
Dankzij de training beschikt de Koninklijke Luchtmacht over vlieginstructeurs
die dag en nacht maritieme operaties
kunnen uitvoeren vanaf een zogenoemd
Landing Platform Dock, het type marineschip waartoe de Rotterdam behoort.
De Rotterdam vertrok 30 januari uit Nederland met de Cougar aan boord. Ter
hoogte van Groot-Brittannië verliet de
Cougar het schip en vloog het naar zijn
thuisbasis, 300 Squadron, op Vliegbasis
Gilze-Rijen.

Onbemande systemen tegen
zeemijnen in de maak
Minister Hans Hillen heeft samen met
de Defensieministers van 10 andere EUlidstaten in december een overeenkomst
ondertekend voor de ontwikkeling van
onbemande zeesystemen. De Unmanned Maritime Systems (UMS) die zowel
boven als onder water moeten gaan
opereren, worden onder andere ingezet
voor de bestrijding van zeemijnen.
Het UMS-project bestaat uit 14 deelprojecten. Ieder lidstaat kan zelf aangeven
aan welke deelontwikkelingen ze mee
wil doen. Nederland heeft zich ingeschreven voor 3 deelprojecten.
Naast Nederland nemen Zweden, Spanje, Portugal, Polen, Italië, Duitsland,
Frankrijk, Finland, Noorwegen en België deel aan het EDA Joint Investment
Program (JIP). De 11 landen starten in
2012 met het project.

Nieuws van de ‘oude vloot’
Beste Vrienden van de Naaldwijk,
De website is inmiddels bijgewerkt. Er
staat veel te wachten. Zoals reeds eerder
mee gedeeld, gaan wij een extra trip
maken naar Scheveningen op 10 juni
in het kader van “Vlaggetjesdag” met
demonstraties in de haven.
Wij zijn in onderhandeling met de
organisatie van het Haven Festival in
IJmuiden 2011 voor deelname.
Ook zijn wij vanaf 2011 buitengewoon
lid van de KNRM. De samenwerking
tussen diverse maritieme organisaties
wordt sterker aangehaald en het doel
is om meer bekendheid te krijgen over
het bestaan van een uniek schip de ex
mijnenveger Hr.Ms. Naaldwijk. Een
varend monument van wereldklasse.
Doel is natuurlijk om meer te varen en
aan happeningen deel te kunnen nemen.
Immers er moet geld in het laatje komen
voor goed en blijvend onderhoud.

Wat er nu al bereikt is, is al geweldig en
daarvoor danken wij natuurlijk al onze
sponsoren en donateurs voor. Vergeten
mogen wij ook niet alle vrijwilligers die
wekelijks op de Naaldwijk actief zijn in
weer en wind. Met het stijgen van de
kosten en toch ook de voor ons merkbare
crisis is het van belang dat de geldstroom op gang blijft.
Om u te bedanken kunt u intekenen
om mee te varen. Daar zijn kosten aan
verbonden, maar die naast een belevenis
als varen op een mijnenveger geheel ten
goede komen aan de Naaldwijk.
Om te zien hoe het nu gesteld is met de
Naaldwijk kijkt u dan even op de site
onder “Het Laatste Nieuws” , maar ook
op de site Fotogalerij met unieke foto’s
van de Naaldwijk afgemeerd aan het
Spaarne in de sneeuw.
Met vriendelijke groeten
Robert W.F. Verrijk

Boekenplank
In de West
De Nederlandse krijgsmacht in het
Caribisch gebied
Anita van Dissel en Petra Groen

De aanwezigheid van onze
krijgsmacht in het Caribisch gebied versterkt de internationale
positie van Nederlands en het is
tevens een tastbaar bewijs dat
de Nederlanders zich nog steeds
gebonden voelen aan de eilanden
in de regio. Over de militaire
geschiedenis van de Beneden- en
Bovenwindse eilanden verscheen
pas in 2009 een eerste overzicht:
de Militair-Historische Leeswijzer
Caribisch gebied en Nederland.
Een overzicht van de boeken
en tijdschriften met betrekking
tot het onderwerp en voorzien
van een korte inhoud daarvan.
De auteurs van dit boekje, dr.
Anita van Dissel en prof. dr.
Petra N H Groen hebben nu,
ruim een jaar later, in In de West
het defensievraagstuk in een
vijftal hoofdstukken beschreven.
Beide auteurs zijn als historicus
verbonden aan het NIMH en
hebben al vele publicaties op hun
naam staan. Prof. Petra Groen
is bijzonder hoogleraar militaire
geschiedenis aan de Universiteit
van Leiden.
In het boek ontrolt zich de
militaire geschiedenis als van
een verteller. De lezer wordt niet
afgeschrikt door verwijzingen,
daarvoor wordt verwezen naar de
noten. Daardoor leest het als een
spannend jongensboek en wordt
de geschiedenis van de verovering
van de eilanden op de Spanjaarden helder verteld. We krijgen
meer begrip voor de drift en nood-

zaak van onze voorvaderen om –
in navolging van de grote landen
– een graantje mee te pikken van
de ontdekte nieuwe werelddelen.
De slavernij, de slaven, de slavenopstanden, dit alles komt aan de
orde. Hoofdstuk 2 begint met het
vertrek uit Vlissingen van twee
eskaders eind november 1815.
Aan boord circa 1800 militairen
bedoeld om Suriname en de Boven- en Benedenwindse Eilanden
over te nemen van de Britten.
Dat Nederland die West-Indische
koloniën terugkreeg, dankte
het aan Britse machtspolitieke
overwegingen. De Britten wilden
aan de overkant van de Noordzee
een loyale bondgenoot creëren
als barrière tegen het opkomend
nieuwe Franse imperium.
In hoofdstuk 3 wordt uit de doeken gedaan dat de eilanden tussen 1929 en 1954 een strategisch
doelwit vormden. Curaçao en
Aruba leverden met hun grootste
olieraffinaderijen een belangrijk
deel van de vliegtuigbrandstof
voor de oorlogsinspanningen in
Europa. Suriname produceerde
bauxiet. In 1954 werden de
Nederlandse Antillen een gelijkwaardige, autonome partner in
het Koninkrijk.
Hoofdstuk 4 behandelt de periode
1954 tot 1990 met de koerswijzigingen. Het Koninkrijk bleef
belast met de handhaving van de
onafhankelijkheid en de verdediging. Er was één koninkrijks
krijgsmacht op de Antillen vertegenwoordigd door de Koninklijke
Marine. De zeemacht bouwde een
bescheiden regionale organisatie
op, met echter slechts een beperkte eigen inbreng van de Antillen.
De maatschappij bleef daardoor
een duidelijk koloniaal patroon
volgen en patriarchale partijen
beheersten het bestel. Nadat de
latent aanwezige onrustgevoelens op 30 mei 1969 tot uitbarsting waren gekomen wijzigde
Nederland abrupt zijn koers en
stuurde het aan op verdergaande
dekolonisatie.
Het laatste hoofdstuk voert ons
in de huidige tijd, de periode van
1990 tot 2010. De verhoudingen
tussen Oost en West werden
anders. Dat had ook grote gevolgen voor de krijgsmacht op de
Antillen. De andere wereld kreeg
ook een andere defensie. Drugsbestrijding en rechtshandhaving
werden de items.
Een prachtig boek door de – voor
zover ik het kan beoordelen –
zeer objectieve inhoud. Zonder
te veel nadruk op de fouten die
werden gemaakt. Maar ook
zonder opsmuk over de vele goede
doelen die werden bereikt, zowel
voor ‘ons’ als ‘zij’.
Maar niet alleen is de tekst boeiend, de vele, vele foto’s zijn stuk
voor stuk juweeltjes, zorgvuldig
uitgezocht door het t NIMH.
Voeg daarbij nog de prachtige
layout van het boek en de verzorgde uitvoering en ik kan niet

anders dan dit boek van harte
aanbevelen. Een aanrader! En
voor een aardige prijs.
In de West
210x225 mm
165 pagina’s, geïllustreerd,
ingenaaid
Uitgeverij Van Wijnen
ISBN 978-90-5194-386-3
Prijs € 22,50
Willem de Troubadour
Hertog van Aquitanië, deugniet en
dichter 1071-1126
Guus Pikkemaat
Gek hè, dat er zo’n 900 jaar na je
geboorte, terwijl je bekend staat
als schavuit van het zuiverste
water, een boek over je wordt
geschreven.
Toch verdient deze hertog het.
Als volbloed schuinsmarcheerder
liet hij voor zijn vermaak tijdens
een kruistocht zelfs een scheepslading lichtekooien aanvoeren.
Vrouwen genoten zijn bijzondere
belangstelling, ook in verzen.
Want hertog Willem was een
meester in de dichtkunst. Hij
verwierf de eretitel ‘De Troubadour’. Van de chansons zijn er elf
bewaard gebleven, die voornamelijk over zijn geliefde onderwerp
‘de vrouw’ gaan. In het boek
opgenomen in de oorspronkelijke
tekst en met vertaling. Sommige
van zijn verzen zijn nu nog ‘op
het randje’. Na terugkeer van
een mislukte kruistocht krijgen
zijn verzen een heel andere toon.
Hij plaatst de vrouwen nu op
een voetstuk. Waardoor hij de
grondlegger wordt van de ‘hoofse
poëzie’. Ideeën over het gedrag
van mannen tegenover vrouwen
die de verhouding tussen beide
geslachten ingrijpend hebben
veranderd.
Een aardig boek van historicus
Pikkemaat, waarvan in 2007 een
veelgeprezen en vuistdik boek
verscheen over Eleonore van
Aquitanië.
Willem de Troubadour
155x235 mm, 176 pagina’s,
paperback
Uitgeverij Aspekt
ISBN 978-90-5911-980-2
Prijs € 19,95

Uitgeversinformatie
Uitgeverij Aspekt
Amersfoortsestraat 27
3769AD Soesterberg
T: 0346 353895
E: info@uitgeverijaspekt.nl
W: uitgeverijaspekt.nl
Uitgeverij Van Wijnen
Postbus 172
8800AD Franeker
T: 0517 394588
E: info@uitgeverijvanwijnen.nl
Diep onder
zee
De geschiedenis van de
Onderzeeboot
(325 v. Chr. –
1906)
Graddy Boven

Al bijna vanaf de tijd dat de
mensheid bestaat wilde men
zien wat er onder water was. Het
beroemde boek van Jules Verne
(1828-1905), Twintigduizend mijlen onder zee, met de avonturen
van de Nautilus waren het begin
van de spectaculaire mogelijkheden die de onderzeeboot in zich
had. Het boek Diep onder zee
volgt de ontwikkeling van het
onderwaterschip vanaf het moment waarop Alexander de Grote
(456-323 v.Chr.) zich in een glazen ton onder water liet zakken.
De viningen en innovaties volgen
elkaar dan in hoog tempo op.
Het boek besluit in 1906, de start
van een periode waarin het persoonlijk initiatief plaats maakt
voor het bouwen van onderzeeboten door bedrijven als uitvloeisel
van een steeds meer technischwetenschappelijke benadering.
Dit boek completeert de ontstaansgeschiedenis van de
onderzeeboot.
Diep onder zee
Graddy Boven
135x215 mm
162 pagina’s, zwartwit foto’s,
paperback
Uitgeverij Aspekt, Amersfoort
ISBN 978-90-5911-887-4
Prijs € 18,95

Een illustratie uit
Diep onder zee.
Zijaanzicht en doorsnede
van de Plunger (Holland VI)
van John Philip Holland
(1840-1914). De Holland VI
kan op twee manieren
aangedreven worden
(stoom en elektriciteit).
Dank zij (Teddy) Roosevelt,
toen staatstsecretaris van
het Ministerie van Marine, later president van Amerika is de Holland VI aangekocht en op 12
oktober 1900 indienst gesteld. De boot is tot 1910 actief en gaat in 1932 naar de sloop.
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hoofdbestuur

Nieuwe leden
Het hoofdbestuur heet namens
de gehele vereniging met bijzonder genoegen 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

Woonplaats

Rang

Dienstvak

L C Faber-Bouwknegt
P ten Hoove
M A Kraaikamp
G P H Luijer
H L Relou
A B Schaap-Verkijk
A C Schlaman
M J Steen-Devilée
M A van Straaten
W Yntema
R J van Zanten

Hazerwoude-Rijndijk			
Groningen
3e kl Hofme
Den Helder
Smjr BDGSK
Amsterdam
1e kl Elmnt
Den Helder
AOO Vlknst
Emst			
Groningen			
Utrecht			
Den Helder
2e kl Marn
Hoogezand
Kpl
Gsmkr
Nijverdal
2e kl Snr

Afdeling
Zuid-Holland
Groningen
Den Helder
Amsterdam
Amsterdam
Veluwe-Achterhoek
Groningen
Utrecht
Den Helder
Den Helder
Salland

Deze opgave betreft de periode tot eind januari 2011.

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

Naam
H Alssema
J Bensink
N Bink
M J van Gulickx
H J H Hensen
M Hoekstra
J Merx
J von Muller
W J Outermans
A A Rombout
J de Ronde
Th J Schlaman
J L A Smits
G J van der Steen

Woonplaats
Meppel
Huizen
Voorburg
Breda
Bedum
Amsterdam
Rotterdam
Raamsdonkveer
Oud-Beijerland
Bergen op Zoom
Ugchelen
Groningen
Cuijk
Utrecht

Rang, Dienstvak
1e kl Matr
1e kl Tlgr
1e kl Mach
1e kl Mach
3e kl Bott
1e kl Marn
1e kl Matr
Sgt Mach
2e kl Vlgtmkr
1e kl Mach
17-03-1936
Kpl Kok
1e kl Vlgtmkr
2e kl Matr

Geb. datum
05-06-1930
15-04-1921
08-11-1925
26-02-1940
01-12-1929
11-05-1927
10-06-1931
15-11-1940
29-04-1940
04-10-1927
Kpl Mach
22-05-1940
27-05-1944
07-03-1933

Overleden
07-2010
30-11-2010
13-11-2010
26-01-2011
04-01-2011
02-11-2010
07-06-2010
09-01-2011
28-10-2010
26-01-2011
21-01-2010
03-2010
20-09-2010*)
04-07-2010

*) correctie dientvak en datum

Overleden:

Cor de Graaf

in de leeftijd van 76 jaar.
Oud-strijder, kanonnier aaan boord
Hr.Ms. Maurits te Nieuw-Guinea.
Bep de Graaf-Spruit
Femmie en Leo, Yorik

AVOM Sportief
AVOM Wandelpeloton

Zeemansloop

Gemert, 1 februari 2011
De crematie heeft plaatsgevonden op 5
februari j.l.

Overleden:

Alex Bruinooge

Augustijn Alexander Andries
in de leeftijd van 75 jaar.
Riet Bruinooge,
kinderen en kleinkinderen
Rotterdam, 20 december 2010.
De crematie heeft plaatsgevonden op 27
december 2010.
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Dit jaar zal het de tiende keer zijn dat
de AVOM Zeemansloop wordt gehouden. Deze jubileumtocht vindt plaats op
zaterdag 16 april.
Start- en finishplaats, zoals al enige
jaren gebruikelijk: de Kantine van de
Visafafslag aan de Visafslagweg in Scheveningen.
De vaste deelnemers aan de Zeemansloop zullen de datum al in hun
agenda hebben gezet en het festijn niet
willen missen. Want, net als met veel
sporten, eenmaal meedoen en ‘je bent
verkocht’.
Alle deelnemers krijgen, naast de
gebruikelijke medaille een herinneringsspeld.
Deze tiende tocht is echter voor AVOMleden een prachtige gelegenheid om ook

eens een keer mee te wandelen. Alleen,
met partner of met het hele gezin. Of
opa met kleinzoon, kleindochter of met
allebei, bijvoorbeeld.
Het leuke van de Zeemansloop is, dat
iedereen die een beetje kan lopen, er aan
mee kan doen. Geen dwang of drang om
binnen een bepaalde tijd een afstand
af te leggen. Keuze uit verschillende
afstanden, namelijk 5, 10, 20, 30 en 40
kilometer. De routes gaan door en langs
mooie natuurgebieden en de zee. Alle
wandelaars eindigen via de boulevard,

hoofdbestuur
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

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.

Parka

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: inzake AVOM EGO rekening 588631116 (ABN)
Eerst na ontvangst van uw betaling worden de bestelde goederen verzonden.

Maak dan tegelijk € 12,50 over op:
giro 3663892
tnv T.G. Faber
Hazerswoude Rijndijk
en u krijgt uw badge na enige tijd toe-gestuurd.
Vergeet niet uw adres te vernelden bij uw
bestelling.

Als u een AVOM-badge wilt bestellen stuur dan
een bestelling naar
Redactie VastWerken:
Postbus 200, 7550 AE Hengelo
NB Omdat bestellingen worden gecombineerd
of per E-mail: redactie@avom.nl
voor de productie kan het enkele weken duren
Geef daarbij duidelijk gewenste opdruk op:
naam met voornaam of voorletters plus eventueel voordat uw bestelling wordt uitgevoerd.
afdeling of functie.

Haag HS tramlijn 11, vanaf station
Laan van NOI bus 23, beide uitstappen
halte Duinstraat (brandweer).
De starttijden zijn: 5 t/m 30 km: 08.00u
tot 14.00u, 40 km: 07.00-09.00u.
Kosten voor deelname kunnen voor
niemand een probleem zijn: volwassenen
betalen € 4,–, kinderen € 2,–.
Wellicht een idee ter navolging voor
afdelingen: al jaren is de afd. Nijmegen
present, men komt met een hele bus vol.
Als u voor de eerste keer meedoet aan
Na het volbrengen van de Zeemansloop
deze AVOM-Zeemansloop dan wordt u
worden veel avonturen uitgewisseld.
wellicht zo enthousiast dat u meer wilt
wandelen. Word dan lid van het landeeen extra stimulans om het laatste
lijk Wandelpeloton. Het verplicht u tot
stukje van het traject af te leggen. Bij
binnenkomst is het een gezellig gedoe en niets, alle tochten waaraan mee wordt
gedaan zijn vrijwillig. De leden van
vanaf één uur tot vijf uur wordt het gehet Wandelpeloton, dat is aangesloten
heel opgevrolijkt door het Zeemanskoor
bij de Nederlandse Wandelsport Bond
Overal uit de Bollenstreek.
(NWB), zijn gekleed in een aangepast
Er is voldoende gelegenheid uw auto
functioneel verenigingstenue. De marsen
te parkeren de parkeerwachten zorgen
waaraan wordt deelgenomen dragen een
voor een plekje. Komt u met openbaar
vervoer, dan kunt u vanaf Den Haag CS militair karakter.
Voor het wandelschema van het Wantramlijn 17 ri Statenkwartier nemen,
delpeloton zie de website via avom.nl
halte Scheveningseweg en vanaf Den

Bestellingen per e-mail:
penningmeester@avom.
nl Bestellingen worden
uitgevoerd als er voldoende opdrachten zijn.

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

Website Afdelingen.
Ik hoop u te kunnen begroeten op 16
april.
Wim van Anen, voorzitter

Jaarvergadering
Van de op zaterdag 22 januari gehouden
jaarvergadering van het AVOM Wandelpeloton is als belangrijkste nieuwsfeit
te melden dat het peloton sinds kort beschikt over nieuwe kleding, geleverd via
Votex. De leden hebben daarnaast zelf
een model rugzak aangeschaft. Daarmee
is het AVOM Wandelpeloton niet alleen
een graag geziene gast bij de marsen in
binnen- en buitenland, maar vormen de
teams nu ook een zeer herkenbare en
homogene groep.
Het is bovendien verheugend te kunnen
melden dat in het aantal nieuwe leden
een groei te bemerken valt.
Namens het bestuur,
Wim van Anen, voorzitter
VASTWERKEN 1/2011
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Het Korps Mariniers van de Koninklijke Marine
vierde de 345ste verjaardag en herdacht de
gevallen mariniers
Tijdens de viering van de 345ste
verjaardag van het Korps Mariniers
zijn op 10 december j.l. alle gevallen
mariniers herdacht. Dit gebeurde
met een militaire ceremonie en
kranslegging op het Oostplein in
Rotterdam. Dit jaar had de jaarlijkse bijeenkomst een bijzonder karakter omdat voor het eerst mariniers
werden herdacht die kort geleden
in actieve dienst waren gesneuveld.
De commandant van het Korps
Mariniers, brigadegeneraal der
mariniers Rob Verkerk, sprak de
aanwezigen toe: “Bij herdenken en
eren hoort ook gedenken. Ieder jaar
gedenken wij op deze plek alle mariniers die sinds de oprichting van
het Korps in 1665 zijn gesneuveld.
Want door de aard en opdracht van
ons werk gaan leven en dood hand
in hand. Daarbij hebben mariniers
het hoogste offer geleverd. Ook dit

jaar werden we in ons hart geraakt
toen de korporaal van de mariniers
Jeroen Houweling en de marinier
Marc Harders sneuvelden na een
aanslag op hun eenheid in Uruzgan.”
Onder andere burgemeester Ahmed
Aboutaleb en de commandant van
het korps legden kransen bij het
monument ‘De Marinier’.

Defilé

Rond duizend actief dienende en
oud-mariniers defileerden de dag
daarna op de Coolsingel in Rotterdam. Minister Hans Hillen nam,
samen met de commandant van het
korps, het defilé af. De mars ging
door het centrum van Rotterdam en
bestond uit een gewapend bataljon
mariniers en een ongewapend bataljon oud-mariniers. Ook liep een
peloton van de Britse Royal Marines mee.

345 jaar Korps
Mariniers

Terug in de tijd. De
Staten van Holland nam op 10
december 1665 een resolutie aan,
waarbij de oprichting van een
regiment scheepssoldaten werd
vastgesteld. Dit gebeurde op initiatief van raadspensionaris Johan de
Witt en luitenant-admiraal Michiel
de Ruyter. Het Korps Mariniers was
daarna een feit.
In december werd niet alleen de
oprichting van het korps herdacht
maar ook het 65-jarig bestaan van
de Marinierskapel der Koninklijke
Marine.
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