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2013 een bijzonder jaar, Marine 525 jaar 200 jaar 
Koninklijk en mijn eerste periode van vier jaar voorzit-
terschap zit er op. Voorzitter zijn van onze vereniging is 
een bijzondere ervaring, 99% van de tijd is dit dankbaar 
werk. Het kost wel wat tijd maar het heeft daarmee 
leuke en bijzondere momenten. 

Op 8 januari heeft de opening van Marine 525 in het Scheepvaart-
museum te Amsterdam plaatsgevonden compleet met de daarbij 
behorende saluutschoten en Admiraal de Ruyter in hoogsteigen 
persoon. Voor alle Admiraalssteden en Marinesteden is die dag een 
saluutschot afgevuurd. 

De indienststelling van de voorlopig laatste Hr. Ms. (Friesland) aan 
de vloot was  in het dok en dat was voor de genodigden gezien de 
weersomstandigheden een prima plaats. Een missie gereed schip dat 
nog niet is afgebouwd en een leenhelikopter van de Belgische Marine. 
Wij wensen de bemanning een geslaagde reis toe naar  
“De West”. Ten tijde van dit schrijven weten we inmiddels dat de he-
likopter geen “zeebenen” heeft. Waarom zo bijzonder, omdat vanaf 30 
april  Zr. Ms. .Schepen aan de vloot toegevoegd gaan worden. Op 30 
april zullen alle Hr. Ms. Schepen hun naam aanpassen naar Zr. Ms. 
Schepen. Hier zullen wij als oudgedienden maar ik denk ook de actief 
dienende Marinemensen nog wel even aan moeten wennen. 

In VastWerken van december heeft een oproep gestaan voor kandida-
ten voor het hoofdbestuur inclusief voor kandidaten voor algemeen 
voorzitter. Helaas heeft zich nog niemand aangemeld. Kom mensen, 
zonder bestuursleden kan een vereniging niet bestaan. Ook de afde-
ling Friesland heeft te kampen met problemen om bestuursleden te 
vinden. Hier is de noodzaak tot aanmelding nog groter omdat de 
voorzitter en secretaris niet herkiesbaar zijn. 

De landelijke contactdag/reünie vindt dit jaar plaats in Amsterdam 
op de Marine kazerne. (MEA voor de meesten van ons bekend als 
MKAD/TOKM.). Nadere informatie over deze dag komt in de volgen-
de Vastwerken en is op de website te vinden. 

De Marinedagen krijgen dit jaar een bijzondere invulling. Op de Ve-
teranendag zijn alle “oud” personeelsleden uitgenodigd. Het ochtend-
programma is zoals altijd voor de Veteraan maar na de middag voor 
iedereen die bij de Koninklijke Marine heeft gewerkt of nog werkt. Dit 
belooft een geweldig festijn te worden. Het programma en de details 
zullen in de volgende Vastwerken worden bekend gemaakt. Maar re-
serveer de datum alvast in uw agenda. De AVOM zal uiteraard weer 
aanwezig zijn met de grote stand. 

Het bestuur is klaar voor een nieuw jaar met vele uitdagingen. Als u 
dit leest hebben wij onze eerste vergaderronden er al weer opzitten. 

Jan Bomhof
Algemeen voorzitter

INHOUD VAN DE VOORZITTER

04 // BESTUURSNIEUWS

06 // MARINE 525 JAAR

08 // SOBER JUBILEUMJAAR  
 525 JARIGE MARINE 

10 // DE MARINE NÁ  
 DE MARINE: HET AVON- 
 TUUR LONKTE ALTIJD  
 VOOR PIET DE BETUÉ! 

14 // REÜNIENIEUWS

15 // NIEUWS VAN DE  
 AFDELINGEN 

19 // MARINENIEUWS 

21 // MUSEUMNIEUWS 

22 // VIZIER OP DE WEST

22 // AVOM EVENEMENTEN 
 KALENDER

28 // HOOFDBESTUUR

28 // PUZZELRUBRIEK

29 // AVOM SHOP

30 // CONTACTGEGEVENS  
 AVOM AFDELINGEN 



MAART // 2013 // Nr. 1 4

BESTUURSNIEUWS

VETERANENDAG VOOR HET 
EERST MET WILLEM-ALEXANDER 
ALS STAATSHOOFD!’’
De hoofdviering van de Neder-
landse Veteranendag 2013 op za-
terdag 29 juni wordt heel bijzon-
der. ZKH Prins Willem-Alexander 
neemt dan voor het eerst in zijn 
hoedanigheid van koning het 
altijd indrukwekkende defilé af. 
Deze dag is sowieso ieder jaar 
een meer dan bezienswaardig 
en gedenkwaardig evenement. 
De Nederlandse Veteranendag 
is een feestdag voor hen die zich 
ingezet hebben in dienst van 
het land en kan gezien worden 
als een waar eerbetoon aan  de 
Nederlandse veteranen .  
Zij zijn te herkennen aan het Ve-
teraneninsigne, een reversspeld 
die zowel op het uniform als op 
het burgertenue gedragen kan 
worden. 

Het is bedoeld als een vorm van 
maatschappelijke erkenning én 
om de onderlinge band tussen 
veteranen te verstevigen. Behalve 
een eerbetoon is de Nederlandse 
Veteranendag sinds 2006 offici-

eel een Nationaal Evenement en 
staat daardoor op één lijn met 
dagen zoals Koninginnedag, Na-
tionale Herdenking en Nationale 
Bevrijdingsdag, dagen waarop 
uitgebreid gevlagd kan worden. 
In Den Haag wordt het evene-
ment opgeluisterd met:

      
 derzaal in aanwezigheid van  
 Koning Willem-Alexander;
    

 van onderscheidingen en  
 herinneringsmedailles aan  
 recent van een missie terug- 
 gekeerde militairen op het  
 Binnenhof;
      

 het defilé;
      

 actief dienende militairen  
 door de binnenstad van  
 Den Haag dat wordt afge- 
 nomen door Koning Willem- 
 Alexander. 
     

 Malieveld waar veteranen en  
 burgers elkaar kunnen  
 ontmoeten.

De meeste activiteiten vinden 
plaats op en rondom het Malie-
veld. Daar staat de AVOM met 
een eigen stand op het Vetera-
nenplaza. De Veteranendag is 
trouwens een uitje voor ieder-
een. Er is van alles te zien en 
te beleven. Een dagje Den Haag 
zogezegd.

 Uiteraard neemt de AVOM  
 met een achtenswaardige  
 delegatie deel aan het  
 feestelijke Veteranendefilé.  
 Wilt u samen met andere  
 AVOM-leden uw opwachting  
 maken op deze dag in Den  
 Haag, vul dan vandaag nog  
 het formulier in op pagina 31.

Voor vragen en nadere inlich-
tingen kunt u een email sturen 
naar: E: martijnvantveer@avom.nl. 

Bijgaande foto’s zijn een  

sfeerimpressie van de Nationale  

Veteranendag 2012 en zijn  

gemaakt door Fred Boogert.



DOELSTELLINGEN AVOM
           

 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.

          
 Koninklijke Marine.

            
 Koninklijke Marine.

            
 overleden zijn in dienst van het vaderland en in bijzonder hen  

 die in dienst van de Koninklijke Marine zijn gevallen.

          
 belangen van leden of nabestaanden van leden zal de AVOM  

 een adviserende en/of doorverwijzende functie hebben, in  

 eerste aanleg naar de reeds bestaande instanties binnen de  

 Koninklijke Marine.

      
 reünies e.d.

         
 zoals VastWerken en flyers.

        

 lingen en andere instanties.

          
 oud-collega’s van de Koninklijke Marine.

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds met 

middelen uit de BankGrio Loterij en Lotto. Uw deelname aan deze lote-

rijen wordt daarom van harte aanbevolen.

ADVERTEREN IN VASTWERKEN!

VastWerken is een veel gelezen blad van en voor oud en actief 

dienend personeel van de Koninklijke Marine. Het tijdschrift kent 

een landelijke dekking, een dekking die zelfs reikt tot ver over-

zee. VastWerken kent daarnaast ook een behoorlijke verzamel- en 

bewaarwaarde. Bovendien zijn de tarieven concurrerend te noe-

      
adverteerders.  Afdelingen worden van harte uitgenodigd om eigen 

sponsors te animeren voor een of meerdere advertentie-plaatsingen 

in VastWerken. Natuurlijk vindt er dan een afdracht naar de afde-

lingskas plaats. Als dat geen win/win-situatie is!?! Informeer gerust 

naar de mogelijkheden. Neem hiervoor contact op met:

Martijn van ‘t Veer, 
PR-functionaris van de AVOM 
E: martijnvantveer@avom.nl 

T: +31 (0)6 146 631 32



Dit jaar viert de Koninklijke Marine haar 525e verjaardag.  
Ter gelegenheid hiervan kijken we deze jaargang van  

VastWerken terug op opmerkelijke gebeurtenissen uit de 
rijke historie van deze oude, maar nog lang niet versleten 
dame. De spits wordt afgebeten door Joop Kooijman, onze 

correspondent in de West.
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70 JAAR GELEDEN BEREIKTE 
DE TWEEDE WERELDOORLOG ARUBA.
Nog geen week na de onverhoedse Japanse aanval 
op 7 december 1941 op de Amerikaanse vlootbasis 
Pearl Harbor in Hawaï, verklaarde Adolf Hitler, de 
‘Führer’ van Nazi-Duitsland, de oorlog aan de  
Verenigde Staten. Dit land was geheel onvoor-
bereid, want gedurende vele jaren had men een 
‘isolatiepolitiek’ gevoerd, waarbij men niets met 

     
waardoor uiteraard de defensie werd verwaarloosd.
Het gevaarlijkste wapen waarover de Nazi’s be-
schikten, was de Onderzeedienst, die onder bevel 
van Admiraal Karl Dönitz(later Gross-Admiral en 
opvolger van Hitler) stond. Admiraal Dönitz maakte 
een aanvalsplan voor het Westelijk Halfrond onder 
de codenaam ‘Paukenslag’, waarbij de Amerikaanse 
handelsvloot het doelwit vormde.Onder de code-
naam ‘Neuland’ werd binnen dit aanvalsplan, een 
aanval op de olieraffinagecentra van Aruba,  
Curaçao en Trinidad voorbereid, waartoe vijf U-bo-
ten werden ingedeeld. Immers, deze raffinaderijen 
leverden het belangrijkste percentage brandstoffen 
aan de geallieerden en de buitendienststelling van 
deze raffinaderijen evenals hun aan- en afvoerlij-
nen zouden de oorlog ten gunste van Nazi-Duits-
land kunnen beslechten.

ARUBA
Aruba was het voornaamste doelgebied. De ESSO-
raffinaderij lag aan zee en de oliehaven eveneens. 
Het ondiepe zeegebied rondom Aruba was een 
ideale ankerplaats voor tankers, die op hun beurt 
wachtten om af te meren. Admiraal Dönitz had 16 
februari 1942 als aanvalsdatum vastgesteld, want 
rond die tijd zijn de nachten door de afwezigheid 
van de maan, het donkerst. Aruba was volop ver-
licht, de kustverlichting brandde en er waren veel 
tankers. De opdracht luidde: eerst de tankers tor-
pederen en dan het vuur op de raffinaderij openen. 
Kortom de U-boten kregen alles op een presenteer-
blaadje uitgereikt.

DE AANVAL
Om 01.31 uur 16 februari lanceerde de U-156 onder 
commando van KLTZ Werner Hartenstein de eerste 

    
Het schip werd zwaar beschadigd en vloog in 
brand. maar kon later worden behouden. Twee 

      
getroffen, die brandend ten onderging. Aan de 
Eagle- pier lag de lege en gasvrije oceaan tanker 
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werd niet ernstig beschadigd. Een andere torpedo 
liep op de kust* en de derde zonk naar de bodem 
van de zee. Het met 3000 ton TNT geladen Ameri-

      
vertrekken, maar de bemanning wilde eerst koffie 
gaan drinken en voorkwam daarmede dat deze 
drijvende bom werd getorpedeerd (met mogelijk 
grote gevolgen voor Aruba), want op het moment 
van de torpedering van de Pedernales was het 
schip onder loodsaanwijzing onderweg naar zee! 
De loods adviseerde de kapitein om terug te keren 
naar de haven en vertrok de volgende morgen toen 
het onderzeebootgevaar was geweken.

KANON ONTPLOFT
Nadat de ontploffingen en de brandende zee de in-
woners van Aruba hadden doen sidderen, werd nu 
het 10,5 cm kanon gericht op de Lago-raffinaderij. 
Alles ging zo snel mogelijk en helaas vergat men in 
de haast de afsluitdop van de kanonsloop te ver-

wijderen. De granaat ontplofte bij het afvuren in de 
loop. Een dode en een zwaargewonde evenals een 
onbruikbaar kanon waren het gevolg. Met het 37 
mm kanon werden toen een  16 schoten afgevuurd, 
maar die gaven geen resultaat. Een tank werd 
geraakt maar niet doorboord alsmede een woning. 
Inmiddels kwamen er patrouilleschepen naar 
buiten en Hartenstein vond het veiliger om maar te 
vertrekken.

MEER SLACHTOFFERS
De U-502 onderschepte nog twee lake tankers, het 
s.s. SAN NICHOLAS en het s.s. TIA JUANA . Terloops 
werd ook de neutrale tanker s.s. MONAGAS tot zin-
ken gebracht. De gezamenlijke acties van de twee 
Duitse Nazi-onderzeeboten kostten 52 geallieerde 
zeelieden het leven. De onderzeebootaanval op Cu-
raçao werd afgeslagen dank ij de oplettendheid van 
de bemanning van een kustbatterij. De demontage 
van de gestrande torpedo leidde tot de dood van 
vier militairen. De achtergronden werden onlangs 
beschreven in een uitgave van het Marineblad.

Tekst: Joop Kooijman
Fotomateriaal is beschikbaar gesteld door ‘Dufi’Kock,  
bekend Arubaans historicus en publicist.

 
Dit jaar bestaat de Nederlandse zeemacht 525 jaar. 
Bovendien bezit ze dit jaar ook precies 2 eeuwen 
het predicaat Koninklijk. Een dubbel jubileum dus. 
Als feitelijke machthebber van de Nederlanden, 
vaardigde de Habsburgse keizer Maximiliaan II op 
8 januari 1488 de Ordonnantie op de Admiraliteit 
uit. Dat betekende dat Nederland sindsdien een 

        
verleende Koning Willem II, de marine een Konink-
lijke status toe.  Nederland is sinds jaar en dag een 
maritieme handelsnatie. De marine beschermt de 
internationale handelsvloot al eeuwen. In de huidi-
ge tijd beschermen vloot en mariniers koopvaardij-
schepen in de Somalische wateren tegen piraterij 
en is er veel vraag naar de Nederlandse maritieme 

scheepstechnologie. De Koninkrijksvlag ging op 
dinsdagmorgen 8 januari op de Dam in Amsterdam 
in top om stil te staan bij 525 jaar georganiseerde 
zeemacht in Nederland. Tevens wordt gevierd 
dat de marine 200 jaar het predicaat ‘Koninklijk’ 
draagt. Ook in andere voormalige admiraliteitste-
den en de huidige marinesteden werd aandacht ge-
schonken aan het jubileum. Onder begeleiding van 
een marinedelegatie werd de vlag gehesen in Veere, 

    
Enkhuizen, Harlingen en Den Helder.  
De Commandant Zeestrijdkrachten viceadmiraal 
Matthieu Borsboom sprak in Amsterdam over de 
speciale band tussen de marine en de hoofdstad. 
Ook de aanwezigheid van burgemeester Eberhard 

SOBER JUBILEUMJAAR 
525-JARIGE MARINE
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van der Laan onderstreepte die relatie. “Amster-
dam heeft als voormalige admiraliteitsstad een 
rijke maritieme historie en herbergt de Koninklijke 
Marine al eeuwen in haar hart. In de Nieuwe Kerk 
liggen onze belangrijkste en grootste zeehelden 

      
Jan van Speijk. Bij het Monument op de Dam staan 
we jaarlijks stil bij de gevallenen in oorlogen en 

    
Koning Willem II verleende in 1813 de marine 
de Koninklijke status toe en nog steeds is er een 
nauwe band met het Koninklijk Huis. Na de cere-
monie op De Dam trok de admiraliteitsraad voor 
een bijzondere zitting naar de voormalige werkka-

        
zeemagazijn. Die ligt naast het Marine Etablisse-
ment op de Kattenburgerstraat. 

Op die historische locatie werd ‘s avonds een saluut 
afgegeven aan alle burgemeesters van de voorma-
lige admiraliteitssteden en huidige marinesteden 

        
band die de marine in het heden en verleden heeft 
opgebouwd met de Nederlandse samenleving. 
Sinds 1488 heeft de Koninklijke Marine zich im-
mers ingezet voor de bescherming van de belangen 

van de Nederlandse welvaart. En ook anno 2013 
staat de marine ten dienste van die samenleving 
en is als zodanig onlosmakelijk verbonden met een 
moderne maatschappij. 

 “Het ging er vroeger vooral om dat er een  
 veilige maritieme omgeving was, zodat er veilig  
 gehandeld en gevist kon worden”, zegt Alan  
 Lemmers, historicus bij het Nederlands Instituut  
 voor Militaire Historie. “Dat was van levensbe- 
 lang voor de Nederlandse economie.” 

Hoewel de marine steeds kleiner wordt, betekent 
dat volgens Lemmers niet dat de zeemacht verder 
belangrijk is. “Maar het moet niet minder afkalven, 
want dan lopen we op ons tandvlees. Dan is het 

       
‘525 jaar innovatief’. De evenementen Sail en de 
Marinedagen, allebei in Den Helder, zullen dit jaar 
in het teken staan van het jubileum. Het jubileum-
jaar zal als gevolg van de bezuinigingsperikelen een 
sober karakter dragen.

Foto: Alexander Schmitt
Bron: Koninklijke Marine
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DE MARINE NÁ DE MARINE

Wat was je voor een kind?

“Ik denk dat ik een avontuurlijk kind was. Toen 
mijn vader in 1946 voor mijn achtste verjaardag 
een fiets voor mij in elkaar zette, was dat een 
Godsgeschenk. Ik voelde me als in een ruimteschip 
toen ik de wereld voorbij de grenzen van Alkmaar 
zelfstandig ging verkennen. Ik las alle kinderboe-
ken die daarover gingen, zoals ‘de Scheepsjongens 

        
die tijd bracht ik mijn vakanties soms door bij een 
oom en tante in Den Helder en rondzwerven in de 
buitenhaven was de grootste attractie. Ik herinner 
me nog heel goed dat ik daar de torpedobootjager 
Hr. Ms. Soemba zag liggen. Ze maakte een verplet-
terende indruk op mij met haar kanonnen, wappe-
rende vlaggen, antennes en matrozen die af en aan 
liepen. Dat schip was al overal geweest waarover ik 
in de boeken had gelezen. Vanaf dat moment wist 
ik het zeker: Dát wil ik ook! Ik heb die droom niet 

 

Hoe was jouw beginperiode bij de marine?

          
met 32 andere jongens naar Voorschoten voor de 
keuring. Dat was een zenuwslopend avontuur op 
zich want iedere dag vielen er jongens uit de groep 
af tot er op vrijdag nog drie over waren. Daar was 
ik ook bij. Tot op de dag van vandaag hebben we 
contact met elkaar gehouden. De twee anderen 
werden machinist, ik werd matroos en ‘kreeg’ het 

         
een pittige opleiding op NAVGIS moest volgen zei 
die selectieofficier er niet bij). Na de gebruikelijke 
opleidingen in Hilversum (MOKH), Vlissingen (ma-
trozenopleiding) en NAVGIS in Den Helder werd ik 

        
weet nog dat ik voor het eerst op de Kruiserkade 
stond en ‘mijn’ schip zag. Ze was zo groot dat ik me 
afvroeg of een dergelijke kolos wel van de kade los 

HET AVONTUUR LONKTE ALTIJD
VOOR PIET DE BETUÉ!

Voor de eerste aflevering van de serie ‘De Marine ná de Marine’ 
kreeg de redactie van VastWerken de nu 75-jarige Piet de Betué uit 
Alkmaar in het vizier. Het werd een portret van een verhalenvertel-

ler, een avonturier, motorgek en een levensgenieter. Zijn biografie 
leest als een jongensboek, dat je pas dichtslaat als je het helemaal 

uit hebt. De haven van Den Helder had al op jonge leeftijd een bijna 
verslavende werking op hem. Piet de Betué wilde de wijde  

wereld in.

kon komen. Ze was zo zwaar bewapend dat de vij-
          

        
het werk trof ik het niet meteen want er waren 

         -
tioneel ‘Paai Pisbak’. Maar al na een paar weken 
mocht ik mijn eerste wacht in de Commando Cen-
trale lopen en vanaf toen kreeg ik de bevestiging 
van mijn vermoeden dat ik het mooiste vak bij de 
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Je maakte dankzij de marine grote reizen. Je toog 
zelfs een keer met het koninklijk paar naar ‘de West’. 

Dat moet een bijzondere ervaring zijn geweest?

“We maakten mooie reizen naar Noorwegen, En-
geland, Frankrijk en Schotland. Daar kreeg ik een 
hartstochtelijke verkering met Jean, een meisje uit 

      
duren. Toen kwam de herfst van 1955. Kon ingin 
Juliana ging met Prins Bernhard op staatsbezoek 

         

naar Sint Maarten en van daaruit maakten we een 
‘verkenningsrondje’ langs alle eilanden. Daarna 

         
koninklijk paar aan boord te nemen. Een sprookjes-
reis was begonnen.  De sfeer was heel relaxt omdat 
op verzoek van de prins op zee alle voorgeschreven 
eerbewijzen waren afgeschaft zodat hij zich zonder 
‘gedoe’ over het schip kon bewegen. En dat deed hij 
dan ook. Ik heb de koningin noch de prins persoon-
lijk gesproken maar van een maatje (één van die 
machinisten uit Voorschoten) hoorde ik dat hij bij 
hen in het machinistenverblijf gewoon aanschoof 
om een praatje te maken en te informeren naar 

hun leven en werk aan boord. De koningin hield 
zich gewoonlijk op het halfdek op in een zonnestoel 
en genoot van het weer en de reis op zee. De bewo-
ners op de eilanden waren uitzinnig van vreugde 
en wij waren ‘de binken’ die hun koningin bij hen 

    -
         

Venezuela waarbij de Commandant Zeemacht een 
krans legde bij het monument van Simon Bolivar 
in Caracas. Ik was daar ingedeeld bij de erewacht. 
De volgende dag wilde ik gaan passagieren toen ik 
onder aan de valreep staande werd gehouden door 
twee Nederlandse jongemannen. Zij stelden zich 
voor als Kees en Cor van der Poel en nodigden mij 
en mijn stapmaat uit om Caracas te gaan bekij-
ken en bij hen thuis wat te drinken. Met nog twee 
‘passagiers’ hebben we die uitnodiging uiteraard 
graag aangenomen. De familie was afkomstig uit 
Beverwijk en geëmigreerd naar Venezuela waar ze 
een timmerbedrijf hadden. Kees en Cor waren als 
eersten gegaan en hebben later hun ouders over la-
ten komen. Ze bewoonden een prachtige bungalow 

         
Caracas. Die familie heeft ons twee onvergetelijke 
en buitengewoon gastvrije dagen bezorgd en ik heb 

        
hiernaast met Piet zittend in het midden.)

“Maar mijn mooiste tijd bij de Marine is zonder 
twijfel mijn plaatsing op Hr.Ms.Wambrau in Nieuw 
Guinea geweest. Een kleine maar superdappere 
sleepboot met een kleine bemanning onder lei-
ding van een bekwame Bootsman (later Schipper) 

       
wij werkten ons een slag in de rondte aan relatief 
grote klussen met veel te weinig middelen. Zo was 
er (uiteraard) geen airco aan boord, geen radar en 
geen motorlier op het sleepdek zodat al het sleep-
werk met de hand moest gebeuren. Maar de ‘ma-
ten’ aan boord werden een soort broers die elkaar 
overal doorheen sleepten. Ik geloof dat het leven op 
de Wambrau mij dingen heeft geleerd waar ik mijn 
hele verdere leven profijt van heb gehad. Niet voor 
niets heb ik met twee van hen uit die tijd altijd 
contact gehouden en één zelfs in Australië opge-
zocht. Ik kwam in mei 1958 aan boord en vertrok in 
oktober 1959 om te gaan ‘repatten’. Dankbaar voor 
mijn tijd daar maar ook met spijt want ik had mijn 
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 Als Piet de Betué bijna afzwaait, krijgt hij in 
 1960 verkering met Marijke, een verhaal apart.

“Ik ontmoette haar op NAVGIS toen ik daar na mijn 
Nieuw Guinea-periode werd geplaatst in afwach-
ting ontslag maart 1960. Zij was Marva Plotter en 
wij hadden in ons werk veel met elkaar te maken. 
Nou ja, en toen viel ik op haar en zij viel op mij. En 
op mijn motor. Het werd een gepassioneerde relatie 
die duurde tot de zomer van 1960. Onze verschil-
lende religies bleken echter een onoverkomelijk 
struikelblok. We besloten uit elkaar te gaan. Bijna 
niet te geloven maar dat gebeurde toen nog! Toch 
heb ik wel het een en ander aan haar te danken 
want zij heeft me geholpen na mijn verwilderde 
tijd op de Wambrau weer een beetje normaal te 
worden! Na het verschijnen van mijn boek ‘Keesje 
Gooien voor Hare Majesteit’ (1992) schreef ze mij 
een briefje en sinds die tijd hebben we weer regel-

         
“Ik heb de wereld altijd gezien als een klein bolle-
tje. Het is een buitengewoon fascinerende planeet. 
Overal wonen aardige mensen met dezelfde ide-
alen maar het zijn wel allemaal andere culturen. 
De drang om te reizen had ik sinds mijn vader die 

   

 In 1967 emigreerde Piet de Betué met zijn gezin  
 naar Canada. Hij werkte daar onder andere bij  
 Kootenay Forest Products (een houtbedrijf) en  
 de Canadian Pacific Railway. In 1970 kwam hij  
 plotsklaps zonder werk te zitten. Het gezin  
 besloot met pijn in het hart terug te keren  
 naar Nederland.
 
“De motivatie om naar Canada te emigreren was 
prima, het verblijf daar onvergetelijk en de moti-
vatie om terug te gaan naar Holland was onver-
mijdelijk. We bezaten niet veel meer, maar ik was 
nog jong en gezond en ik had de vaste wil om alles 
weer te maken zoals het was voordat ik vertrok. En 
dat is gelukt. Nogmaals, ik heb het in Canada heel 
erg naar mijn zin gehad en ik had er graag willen 
blijven als dat mogelijk was geweest. Brenda, mijn 
tweede dochter, is er geboren. Jaren later, in 1990, 

doorkruiste ik samen met een vriend per huurauto 
dat onmetelijke land. Ik zocht er oude kennissen 
op. Die rondreis in 1990 was een soort afkickpoging 
om mijn heimwee naar Canada kwijt te raken. En 
ik moet toegeven: ook dat is gelukt! Bijzonder vond 
ik ook mijn ervaringen in Australië toen ik in 2005 
onze vroegere kok ‘Kokkie’ Jac Arkeveld van de 
Wambrau bezocht. Ik maakte een motortrip door 
Queensland. De mensen die ik daar ontmoette 
zijn even ontspannen als de Canadezen. Maar Jac 
woonde aan een subtropische kust met dat heerlij-
ke en goddelijke klimaat. Als ik ergens anders dan 

        

Bij onze eerste (telefonische) kennismaking kwam 
ter sprake dat veel oud- marinemensen hun verleden 

wegstoppen. Jij hebt het van je afgeschreven. 
Je publiceerde zelfs enkele boeken, die in hoge oplages 

zijn gedrukt?

“Ik weet niet of het om veel oud-marinemensen 
gaat. Ik heb er enkelen ontmoet en de reden voor 
het weggedrukte marineverleden kan divers zijn. 
Een van mijn vrienden moest zijn jonge vrouw in 
kommervolle omstandigheden achterlaten toen hij 
werd uitgezonden. Logisch dat hij geen goede tijd 
heeft gehad. Een andere NAVGIS-collega was mis-
schien wat lastig tijdens zijn diensttijd en liep het 
ene ‘bakkie’ na het andere op. Hij was zo opgelucht 
toen hij eindelijk met groot verlof ging dat hij nooit 
meer aan die achterliggende periode dacht en het 
ook echt zo’n beetje vergat. Pas na het lezen van 
mijn boek ‘kwam het allemaal weer terug’, zei hij 
en herinnerde hij zich ook de leuke dingen weer. En 
ik heb een korporaal machinist gekend die hele-
maal niet in dienst had gewild. Maar met een vader 
als adjudant en een broer als ambitieus sergeant 
dreigde hij bijna uit de familie te worden gezet als 
hij ook niet voor een carrière bij de marine koos. 
Dan is het niet leuk! Ik heb het fantastisch gehad, 
waarschijnlijk omdat ik inderdaad een makke-
lijke natuur heb. Ik maakte gemakkelijk vrienden 
en ik genoot van elke zeemijl en elke trip. Ik heb 
mijn marineverleden ook niet van me afgeschre-

        
twee boeken zijn niet meer te koop. Van ‘Keesje 
gooien…’ weet ik het niet want ik heb al in geen 
jaren iets van de uitgever gehoord.‘De Bannelingen 
van Sagunto’, een spannende avonturenroman is 
uitgegeven bij uitgeverij Free Musketeers (www.
freemusketeers.nl), een print-on-demand uitgever 

      

Mag ik je een motorfreak noemen? Door de ziekte van 
Bechterew(een reumatische aandoening) mag je niet 
meer motorrijden. Dat moet je pijn en verdriet doen?

“Ik noemde motorrijden in ons telefoongesprek 
mijn tweede religie. Dat was niet overdreven en ik 
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heb er van mijn achttiende tot mijn tweeënzeven-
tigste (!) intens van genoten. Misschien had dat 
ook te maken met mijn reislust. Motoren brachten 
mij en mijn echtgenote door heel West-Europa, 
gelukkig altijd schadevrij en met een hart vol fijne 
herinneringen. De reumatoloog die mij ‘gebood’ er 
mee te stoppen (‘en wel vandaag nog’) had me niet 

  

In 1981 kreeg je een ernstig ongeluk. Net geen dwars-
laesie. In hoeverre heeft dit je leven veranderd?

“Het ongeluk in april 1981 gebeurde toen ik op de 
racefiets op weg was naar mijn werk in Petten. Een 
jonge vrouw in een Mercedes verleende mij geen 
voorrang en knalde mij tegen de vlakte. Gevolg: 
ruggenwervelfractuur en een diepe vleeswond aan 
mijn been. En grote paniek in de familie natuurlijk, 
want het duurde even voordat zeker was dat ik 
er geen dwarslaesie aan zou overhouden. Maar ik 
was, mede door mijn conditie, wonderbaarlijk snel 
genezen en kon tegen alle verwachtingen in, in juli 
weer aan het werk (en op de fiets). In die tijd heb 
ik wel ervaren wat echte pijn betekent. Toch ben ik 
nooit meer de oude geworden. Nog altijd voel ik me 
niet tof als ik op een smalle weg een auto achter 



Tot aan je pensionering heb je vanaf 1963 bij het 
Reactor Centrum Nederland gewerkt in diverse func-

ties. Hoe veilig zijn in jouw ogen de kerncentrales 
in Nederland. In het buitenland zijn ernstige fatale 

ongelukken gebeurd. Bij Luik in het Belgische Tihange 
staat een onveilige centrale die de gemoederen in 

Zuid-Limburg in zijn greep houdt. Is een dergelijke 
situatie ook in ons land denkbaar?

        -
       

idealisten. Er werkten vooral veel jonge mensen 
en wij waren ervan overtuigd dat wij werkten aan 
een ‘betere wereld’ en aan een energiebron van de 

         
bedrijf en daarin werden wetenschappelijke expe-
rimenten uitgevoerd, bijvoorbeeld aan staalsoorten 
die in de reactor werden bestraald. Ik kwam terecht 
bij het nabestralingsonderzoek dat werd uitgevoerd 
in grote cellen met loodmuren (om ons te bescher-
men tegen de radio activiteit). Uiterst precies werk 
dat razend interessant was. Helaas bleek na ver-
loop van een aantal jaren dat ons enthousiasme 
niet werd gedeeld door de samenleving (voor wie 

     
de ongelukken in Three Mile Island (USA), Tsjer-

      
onderwerp kernenergie vervolgens zo’n beetje om 
zeep geholpen. Dat vind ik jammer want ik geloof 
nog altijd onvoorwaardelijk in kernenergie als bron 
voor de toekomst. Bovengenoemde ongelukken zijn 

natuurlijk megarampen, die overigens voorkomen 
hadden kunnen worden! Maar uitgezet tegen de 
duizenden kernreactoren die over de hele wereld 
al tientallen jaren in gebruik zijn valt het ook wel 
weer mee. Er vergaat ook nogal eens een supertan-
ker met alle gevolgen voor mens, dier en milieu en 
er ontploft ook wel eens een chemische fabriek. 
Toch begrijp ik de weerzin van de gemiddelde bur-
ger wel. De eerste kennismaking met het atoomfe-
nomeen waren de bommen op Japan in ’45, gevolgd 
door die beschamende proeven in de atmosfeer die 

        
’60. De anti-jongens hebben daar handig gebruik 
van gemaakt om de angst onder de mensen aan te 
wakkeren en de politiek heeft meer rekening ge-
houden met hun kiezers dan met de realiteit. Wat 
de reactoren in ons land betreft weet ik uit ervaring 
zeker dat geen technische installatie zo nauwgezet 
in de gaten wordt gehouden als een kernreactor. 
Een klein onbetekenend lekje in het uitgebreide 

      
met grote koppen in de krant, vergezeld van vaak 
ondeskundig en rancuneus commentaar. Helaas. 
Gelukkig is er nog hoop want er wordt gewerkt aan 
een nieuwe generatie reactoren, Thorium en fusie-
reactoren die minder restproducten fabriceren en 

   

 Na zijn pensionering in 1995 geeft Piet de Betué  
 enkele jaren Nederlandse les aan vluchtelingen  
 in het COA (Centrale Opvang Asielzoekers) in  
 Alkmaar. Schrijven is zoals gezegd een dier- 
 bare hobby van hem. Voor de wijkkrant schrijft  
 hij columns en kerstverhalen.

Laatste vraag: Is de Marine een broedplaats voor 
vriendschappen voor het leven?

“Zeker! Een van mijn beste vrienden is een man uit 
Heiloo die wij leerden kennen op een AVOM-evene-
ment in Alkmaar. Maar ook op reünies kom ik men-
sen ‘van vroeger’ tegen met wie de tussenliggende 
tijd dan lijkt weg te vallen als we elkaar herkennen 
en met een biertje in de hand aan het herinneren 
slaan. Zoals gezegd: ik mag gelukkig ‘jongens’ van 

         
mijn vrienden rekenen. “

Interview: Pieter Duijf

        
nieuwe rubriek, schrijf dan een email naar: 

Pieter Duijf,
E: redactie@avom.nl 

M: +31(0)6 103 139 70
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REÜNIENIEUWS

REÜNIE VLMNT/WEMNT 
KONINKLIJKE MARINE 
Op woensdag 17 april 2013 zal er 
een reünie worden gehouden in 
de Marinekazerne Erfprins in den 
Helder. Deze reünie is voor alle 
actieve en postactieve militairen 
der Koninklijke Marine van de 
voormalige dienstvakken vuur-
leidingmonteur en wapenelec-
tronicamonteur. Opgave nieuwe 
deelnemers bij: 

Emil de Wilde, 
Merellaan 33, 1761WK 

Anna Paulowna, 

T: +31 (0)223 532 845

E: emildewilde@quicknet.nl of bij

Piet Hageman, 
Rousseaustraat 23 2037 EC 

Haarlem, 

T: +31 (0)23 540 20 45

E: piet.hageman@hccnet.nl

OPGEVEN BEVRIJDINGSDEFILÉ 
De aanmeldingen voor het Be-
vrijdingsdefilé op 5 mei 2013 in 
Wageningen stromen gestaag 
binnen, maar de groep kan en 
mag nog groter dan vorig jaar. 
Ook de post-actieven zijn uit-
genodigd om mee te lopen met 
het defilé. Men kan zich opgeven 
door een mail te sturen naar: 
E: martijnvantveer@avom.nl 

onder vermelding van Bevrij-
dingsdefilé. In deze mail graag 
het volgende aangeven:

    
 ja/nee;
  
    

 (alleen voor mindervalide):  
 ja/nee;
     

 ja/nee;
     

 gevens.

FLO MARINE 
VERBINDINGSDIENST

De voorbereidingen voor de 
receptie van 16 mei verlopen 
voorspoedig. Er komen zelfs (ex-)
collegae uit het buitenland naar 
het feestje. Medio januari stond 

de teller op150 deelnemers,  
maar er is nog volop ruimte om 
in te schrijven. Iedereen die zich 
opgeeft en op tijd betaalt  
(15 euro voor dagprogramma en 
10 euro voor uitsluitend middag 
programma) krijgt herinnerings-
geschenk. Inschrijfformulier en 
overige informatie vindt u op de 
vernieuwde website www.bravo-
zulu.nl of u vraagt het even via 
de mail:  
E: flocomvbdkm@gmail.com

Op vrijdagavond 18 januari 2013 
ging rond de klok van 20.00 uur 
de nieuwe website van de FLO 
Marine Verbindingsdienst in 
de lucht. Uiteraard nog steeds 
op oude vertrouwde link www.
bravozulu.nl. Een van de items 
op de nieuwe website is “Uit den 

    
anekdotes over vroeger. Bijdrages 
met foto’s zijn van harte welkom. 

Met vriendelijke groet, 

Ad Kreukniet 
Secretaris FLO-commissie

10E WISSELMEREN
NIEUW-GUINEA REÜNIE 2013
Datum 13 april 2013, locatie  
KUMPULAN  Bronbeek Arnhem 
voor oud mariniers en vloot-
personeel, in de periode 1950 
t/m1962 gediend hebbende in 
voormalig Nederlands Nieuw-
Guinea. Degenen die op de 
reünie van 14 april 2012 en/of 
eerdere reünies aanwezig waren, 
ontvingen reeds een convocatie. 
Aanmelding/informatie: 

Th.J.H. Giesen 
T: +31 (0)46 442 47 04  

E: wisselm.nng@home.nl 

REÜNIE SVOM/VOMI
De SVOM/VOMI staat dit jaar 
gepland op donderdag 13 juni a.s. 
De locatie is de Generaal Majoor 

    -
ne, Eindhovensedijk 42, Oirschot. 
De deelnamekosten bedragen 
slechts 5 euro per persoon. 
Hierbij zijn inbegrepen: koffie 
met vlaai, een worstenbroodje, 

entertainment in de bioscoop-
    

Show, een veteranenrijstmaaltijd, 
een tombola met meer dan 100 
prijzen, frisdrank en bier. Deelna-
me kan bevestigd worden door 5 
euro te storten op rekeningnum-

    
NBO, Jeneverbeslaan 49, 5552 PM 
Valkenswaard. Voor informatie, 
vragen en opmerkingen kunt u 
mailen met info@svom.nl. Kijk 
ook op www.svom.nl.

REÜNIE HR. MS. WAMANDAI
Woensdag 4 september 2013 
vindt in het Marine Etablisse-
ment Amsterdam een reünie 
plaats voor de bemanning van 
Hr.Ms. WAMANDAI Informatie en 
aanmelding: 

Freek Koning,
E: f.koning8@chello.nl

W: www.WAMANDAI.com, pagina 

Reünie WAMANDAI.

REÜNIE “FAR EAST 
RACING TEAM”
Op vrijdag 7 juni a.s. is het weer 

    
1973. Dit jaar is het 40 jaar na 
dato en waarschijnlijk de laat-
ste grote reünie. De reünie zal 
gehouden worden bij de WSOV te 
Den Helder. Het programma ziet 
er als volgt uit:

      
 met koffie
      

 voorzitter
   

 Optreden Scheepsband
 Bezoek Marine Museum
   
 (onder voorbehoud)
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 muziek uit die tijd
      

 einde avond

U kunt zich opgeven tot 15 mei. 
Leden zijn gratis Partners en 
niet-leden betalen 25.00 euro.
Er is een 5-delige DVD te koop 
met zowel persoonlijk als profes-
sioneel materiaal. U kunt de DVD 
box bestellen voor 15,00 euro. 
Opgeven via antwoordstrook of
E: info@ferth1973.nl

Betaling op rekeningnummer  
    

  
     

2013. Wij hopen u allemaal weer 
te mogen ontmoeten.

Het bestuur

Eventuele hotels:
Lands-end: www.landsend.nl
Forest Hotel: www.foresthotel.nl
Motel Den Helder    
www.hoteldenhelder.nl
MOOC: info@mooc.nl

INSCHRIJFFORMULIER

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

E:

Ik kom wel/niet:

Aantal personen:

Ik bestel een DVD-box a

15.00 euro: Ja/Nee

Datum:   

Handtekening:

Opsturen naar:

FERTH 1973

Dijkschouwerslaan 69

1785 HN Den Helder

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

IN MEMORIAM: 
MARTIEN BAKKER
Op dinsdag 4 december 2012 is 
ons lid Martien Bakker, na een 
langdurig ziekbed, in zijn woon-
plaats Beverwijk, op 76-jarige 
leeftijd overleden. Martien was 
lid van de AVOM vanaf 1 juli 
1994, en drager van het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis en 
het Draaginsigne Veteranen.De 
afdeling Alkmaar e.o. zal Martien 
herinneren als een gezellig en so-
ciaal AVOM lid. Zijn sobats, zul-
len zijn humor en vriendschap 
missen. Op 7 december 2012 was 
er gelegenheid afscheid te ne-
men van Martien, zijn echtgeno-
te en familie te condoleren in het 
Uitvaartcentrum IJmond.  Tijdens 
de condoleance, waar ook AVOM 
leden vertegenwoordigd waren, 
heeft een AVOM-erewacht naast 
de kist van Martien gestaan. 
De AVOM afdeling Alkmaar e.o. 
wenst zijn echtgenote Tinie Bak-
ker- Bos,  zijn dochter Marjon en 
zijn zoon Simon, diens echtge-
note Simone, en de kleinkinderen 

    
bij het verwerken van het grote 
verlies en verdriet.
     
Bestuur en Leden van de AVOM 
afdeling Alkmaar e.o. 

AFDELING 
ALKMAAR E.O.

†

NIEUWJAARSBORREL 
Op 17 januari hield de afdeling 
Amsterdam van de AVOM weer 
haar gebruikelijke nieuwjaars-
borrel in de Marinekazerne. Ge-
zien de weersomstandigheden in 
deze maand moet je altijd maar 
afwachten wie en hoeveel leden 
er komen want ook veel leden 
van ons wonen buiten Amster-
dam zelf. Maar het ging boven 
verwachting goed. Maar liefst 
zo’n 55 bezoekers waren er die 
elkaar veel voorspoed en gezond-
heid konden wensen voor dit 
nieuwe (jubileum) jaar. Doordat 
de afdeling Utrecht is opgeheven 
waren er ook nieuwe(oude) leden 

AFDELING 
AMSTERDAM

vanuit deze provincie gekomen.
Voorzitter Janssen verwelkomde 
deze nieuwe leden en sprak de 
hoop uit dat deze leden zich 
snel thuis zouden voelen bij ons 
en raadde hun aan zich maar 
snel op te geven voor ons jubi-
leumfeest, later dit jaar. Tot slot 
wenste de voorzitter iedereen 
een gezond en gelukkig 2013.

4 MEI HERDENKINGEN 
EN ST.JAMES GATE  
De jaarlijkse herdenkingen ko-
men er weer aan. Dat begint voor 
de afdeling Amsterdam op 4 mei 
op de begraafplaats ‘De Nieuwe 
Ooster’ waar onder grote belang-
stelling van Amsterdammers en 
Militaire Autoriteiten kransen 
worden gelegd. Ook onze afde-
ling zal een krans leggen bij de 
begraafplaats van geallieerde 
soldaten. Hierbij is ook altijd 
een ruime nazit met koffie en 
broodjes en heeft eenieder de 
gelegenheid om van gedachten 
te wisselen. Zoals gebruikelijk 
hebben onze leden dan ook ruim 
de tijd om zich te onderhouden 
met de Militair Gouverneur van 
de Hoofdstad en met burgemees-
ter van der Laan. Een aantal 
veteranen onder ons wordt, 
bijna  traditiegetrouw, die dag  na 

    -
zoon van een van onze leden in 
de Ierse Pub St.James Gate op 

  
voor een drankje en lunch. Een 
bijzonder gebeuren dat altijd 
veel opzien baart bij de (Britse) 
toeristen. ’s Avonds maakt een 
aantal leden natuurlijk ook zijn 
opwachting tijdens de Nationale 
Dodenherdenking op de Dam.

ALGEMENE 
LEDEN VERGADERING
Op donderdag 21 maart houden 
wij weer onze jaarlijkse ledenver-
gadering in de Herenzaal
van het Evenementencomplex 
Marinekazerne. Waren er verle-
den jaar maar weinig leden aan-
wezig, nu  hoopt het bestuur dat 
dit er deze keer veel meer zullen 
zijn. Het bestuur zal trachten 
deze avond wat aantrekkelij-



MAART // 2013 // Nr. 1 16

AFDELING 
EINDHOVEN

AFDELING 
FRIESLAND

ker te maken door bijvoorbeeld 
een langere pauze in te lassen 
waarbij de bar open is zodat 
iedereen wat drankjes en hapjes 
tot zich kan nemen. Ook zal het 
bestuur mededelingen doen over 
de organisatie en bijzonderhe-
den betreffende dit jubileumjaar. 
Dit jaar zal statutair alleen onze 
penningmeester aftreden Geert 
Tipker, maar hij stelt zich 
(gelukkig) weer beschikbaar..
De vergadering zal stipt om 19.30 
uur worden geopend en hoopt 
uw bestuur dus dat u allen mas-
saal aanwezig zult zijn.

JUBILEUMJAAR
EINDEJAARSFEEST     
Dit jaar bestaat de AVOM-af-
deling Amsterdam e.o  in juni 

      
vieren. Het bestuur is al geruime 
tijd aan het werk om dit te orga-
niseren.Vast staat inmiddels de 
datum en locatie en dat zal zijn: 
(schrijf vast in uw agenda) don-
derdag 21 november 2013 vanaf 
16.00 tot  22.00 uur. De locatie 
is; Evenementengebouw Marine-
kazerne Amsterdam. Er zal een 
programma worden gemaakt 
met een receptie, diner, muziek 
en een keur van artiesten. Gezien 
de vele kosten hieraan verbon-
den wordt een eigen bijdrage 
gevraagd die ergens tussen de 15 
en 20 euro per persoon ligt. Om 
zo tijdig mogelijk een inzicht te 
krijgen hoeveel deelnemers wij 
kunnen verwachten, vragen wij u 
zo spoedig mogelijk op te geven 
voor de feest (dat kan nu al!) bij:

Han Degger
T: +31 (0)294 417 186

Inschrijven kan tot uiterlijk 
1 oktober! 
Vaste activiteiten

     
 de maand is er een oploop 
        
 de Marinekazerne.
     

 maandag van de maand zijn  
 de AVOM-leden welkom in het
 Veteranencafé Daan & Daan  
 op het Kattenburgerplein  
 (Bus 22), vanaf 13.00 uur.

NIEUWJAARSRECEPTIE
Zoals gebruikelijk vond deze 
plaats in onze thuisbasis ‘Café 
de Barrier’ in Eindhoven. Het was 
een gezellig treffen van de leden 
en hun partners. Na het uitwis-
selen van de beste wensen en de 
vele pakkerds en smakkers werd 
het onder de goede zorgen van  
gastheer Henk en zijn vrouw 
Gerda een ontspannende middag 
met de traditionele hapjes en 
drankjes. Er werden volop plan-
nen gesmeed voor het nieuwe 

    -
lijk alweer drukdoende  om ook 
dit jaar enige activiteiten te rea-
liseren. Die kunnen alleen maar 
slagen met de medewerking van 
al onze leden. Maar zoals met 
alle bijeenkomsten kwam ook 
aan deze  Nieuwjaarsreceptie 
helaas een einde. De aanwezigen 
beloofden elkaar kaar snel weer 
te zien en  ze spraken de hoop 
uit om vooral diegenen die deze 
middag gemist hadden toch 
vooral op een van onze volgende 
samenkomsten te mogen  be-
groeten. Tenslotte organiseren 
we dit soort activiteiten voor al 
onze leden en uiteraard ook voor 
hun partners. Noteer alvast de 
jaarlijkse midgetgolfmiddag op 
22 juni a.s. in jullie agenda. 

Tot dan. Afgesproken?

Frits Heidendaal

HR.MS.FRIESLAND 
GEADOPTEERD!
Bij de indienststelling van de 
Hr.Ms.Friesland op 22 januari 
j.l. was ook een delegatie van de 
AVOM-afdeling Friesland uitge-
nodigd.. Zoiets laat je natuurlijk 
niet voorbijgaan, temeer omdat 
wij toestemming hadden gekre-
gen om schip en bemanning te 
adopteren. Het was ’s morgens 
vroeg opstaan omdat de ont-
vangst tussen 09.30 en 10.15 uur 
was gepland. Gelukkig waren de 

wegen goed berijdbaar, zodat wij 
op tijd bij het Marinebedrijf onze 
auto’s konden parkeren. Een 
ontvangst met koffie en traditio-
nele oranjekoek, getooid met de 
Friese vlag, viel ons ten deel. Het 
officiële deel van de plechtigheid 
vond plaats in dok VI, waar de 
Friesland lag afgemeerd. Toen 
iedereen was geïnstalleerd kon 
het festijn beginnen. Onder het 
geluid van de muziek van de 
Marinierskapel van de Konink-
lijke Marine kwam de minister 
van defensie, mevouw. Hennis-
Plasschaert, samen met de CZSK, 
vice-admiraal Borsboom het dok 
binnen, even later gevolgd door 
het vaandel van de Koninklijke 
Marine. 

Tijdens de bezichtiging van het 
schip hebben wij namens de 
afdeling Friesland een verkla-
ring van adoptie aan de Com-
mandant, KLTZ. A.S.Warnaar, 
overhandigd. Ook hebben wij een 
houten bord overhandigd met de 

     
van onze voormalig voorzit-
ter van de Friese elfstedenver-
eniging. Deze tekst wordt nog 
regelmatig gebruikt, maar in een 
toelichting hebben wij aangege-
ven dat achter deze woorden veel 
meer schuilgaat dan alleen maar 
‘het gaat beginnen’. Ook de finish 
moet gehaald worden en dat doe 
je samen. Het leek ons heel toe-
passelijk om bij dit begin van een 
nieuwe periode voor schip met 
deze woorden te onderstrepen. 
Wij wensen schip en bemanning 
behouden vaart.

Koos Steenbergen

AFDELING 
GRONINGEN

NIEUWJAARSBIJEENKOMST
Op zaterdag 5 januari hield de 
afdeling Groningen de nieuw-
jaarsbijeenkomst in de Bunker,  
het clubhuis van de Bond van 
Wapenbroeders. Om kwart over 
acht heette Jim Tigchelaar, als 
waarnemend voorzitter, alle 
aanwezigen van harte welkom. 
Een speciaal welkom voor luite-
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nant Zijlstra, eerste officier en 
adjudant Keizer van het Marine 
detachement Groningen, die 
speciaal naar deze avond waren 
gekomen om de banden tus-
sen schip en bemanning met de 
AVOM, afdeling Groningen te be-
vestigen. Ook was er een woord 
van welkom voor de bestuurders 
van zusterverenigingen.
Voorzitter Joop Tak liet zich ver-
ontschuldigen omdat hij wegens 
ziekte niet aanwezig kon zijn. Hij 
wenst wel iedereen een gezond 
en voorspoedig 2013 toe. Het 
bestuur van de afdeling sloot 
zich hierbij aan en wenste alle 
aanwezigen een gelukkig, maar 
vooral gezond 2013. 

Hierna trad het koor van de afde-
ling op en bracht weer gezellige 
liederen ten gehore, die door ve-
len werden meegezongen. Daar-
na werden er op een scherm fo-
to’s getoond van het bezoek van 
het bestuur aan de Groningen 
en van het hijsen van de mee-
gebrachte kerstboom. Zover zijn 
deskundigheid het toeliet gaf Jim 
uitleg wat er op de foto’s te zien 
was. Luitenant Zijlstra deelde 
mee, dat de boom nog in de mast 
hangt en nog steeds groen is. Hij 
vertelde dat het bezoek ook voor 
de staf en de bemanning als zeer 
geslaagd werd gevoeld en dat er 
alles aan gedaan zal worden om 
de contacten in stand te houden. 
Hij was verbaasd geweest te ho-
ren hoe oud marine personeel in 
vroegere jaren aan boord onder-
gebracht werd. Tevens bracht hij 
de groeten en de goede wensen 
van de commandant overste 
Hansen over.

Beide marine mannen gingen ge-
sprekken aan met de aanwezige 
leden hetgeen zeer op prijs werd 
gesteld. De sfeer was erg gezel-
lig en tussen alle verhalen door 
werden we voorzien van lekker 
hapjes, zoals gewoonlijk weer 
verzorgd door Monique. Theo 
Laan zorgde voor een muzikale 
omlijsting. Ook was er een verlo-
ting met zeer mooie prijzen. 
Aan het eind van de avond be-
dankte Jim luitenant Zijlstra en 
adjudant Keizer voor hun komst 

naar Groningen en sprak de 
wens uit dat er nog vele bezoe-
ken over en weer zouden kunnen 
plaatsvinden. Met applaus werd 
de  heren uitgeleide gedaan.Het 
bestuur met hun vrijwillige hel-
pers kunnen terug zien op een 
geslaagde bijeenkomst.

Foto: Peter ten Boove

OVERDRACHT ‘GRONINGEN’
Op woensdag 16 januari j.l is de 
Groningen in de haven van Delf-
zijl overgedragen door de werf 
aan Defensie. Uiteraard ging dit 
gepaard met de nodige officiële 
plichtplegingen. Het bestuur van 
de afdeling was zeer vereerd een 
uitnodiging te ontvangen om 
deze overdracht aan boord bij 
te wonen. Om 13.00 uur was de 
ontvangst en om 14.00 uur was 
de overdracht in het bijzijn van 
marine- en burgerautoriteiten 
waaronder de commissaris van 
de Koningin in de provincie Gro-
ningen en de burgemeester van 
Delfzijl. Over en weer werden 
geschenken uitgewisseld, waarna 
een toost werd uitgebracht op 
het schip en zijn bemanning. Tot 
15.00 uur was er nog een gezel-
lige receptie en kregen de gasten 
bij het verlaten van het schip nog 
een aardig presentje.

Maandag 4 maart houdt de 
afdeling de algemene ledenver-
gadering in de Bunker aan de 

   -
vang 20.00 uur. De eerst volgende 
oploopavond is op 23 maart 
eveneens in de bunker.

Namens het bestuur,

Jim Tigchelaar,
Secretaris.

JAARVERSLAG 2012

AFSCHEID
De afdeling Limburg-Noord 
van de AVOM telt momenteel 
49 leden. Helaas moesten wij 
voorgoed afscheid nemen van 
Sef Fortier. Bij zijn uitvaart werd 
er door ons een erewacht gefor-
meerd. Wij wensen zijn familie 
en vrienden  vanaf deze plaats 
alsnog veel sterkte toe om dit 
zware verlies te verwerken.

JAARVERGADERING
De  jaarvergadering op 17 maart 
2012 werd maar matig bezocht. 
Inclusief het bestuur waren 
maar 8 leden aanwezig. Dit moet 
beter. De geplande activiteit na 
de vergadering ging wegens te 
geringe belangstelling niet door.

ACTIVITEITEN
Koninginnedagviering: De op-
komst was redelijk te noemen. 
Door een misverstand was het 
oranjebitter niet aanwezig. Toch 
kon dit de gezelligheid niet druk-
ken. Er werd een quiz georga-
niseerd, welke als zeer pittig 
werd ervaren. Door de voorzitter 
waren er 3 waardebonnen ter 
beschikking gesteld. De 1e prijs 
werd gewonnen door Veronica 

      -
nie Wilbers eindigden samen op 
de 2e plek. Door Jan en Marleen 
waren weer leuke prijsjes voor 
de tombola bijeen gehaald. De 
prijzen waren redelijk verdeeld. 
De inmiddels gereedstaande 
oriëntaalse maaltijd liet men 
zich weer goed smaken. Al met al 
een gezellige en goed geslaagde 
middag. Museum terug in de tijd: 
Hiervoor was maar een geringe 
belangstellig. Diegenen die zich 
hiervoor aangemeld hadden 
beleefden een zeer mooie mid-
dag in Horn. Er was zeer veel te 
zien uit de 50er en 60er jaren.
Kerst-Inn: Er was een ongekend 
grote opkomst. Er werd weer een 
quiz georganiseerd waarvoor 
door  onze voorzitter 3 waarde-
bonnen ter beschikking werden 
gesteld. Van de 15 vragen werden 

AFDELING 
LIMBURG NOORD
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er door Wim Wilbers 12 goed 
beantwoord. 10 goede antwoor-
den hadden Wienus Brakke,Jan 

  
en Hennie Jansen. Na loting werd 
Wienus Brakke 2e en Jan Briels 
3e. Hierna volgde de gebruike-
lijke tombola waarvoor Jan en 
Marleen weer voor leuke prijzen 
gezorgd hadden.  Na nog wat 
gezellig bijkletsen kon er weer 
uitgebreid van de bestelde rijst-
maaltijd worden genoten. Deze 
hap was weer zeer goed verzorgd 
en overheerlijk. Dit was weer 
een ouderwets gezellige middag.
Verder wensen wij u allen een 
gelukkig en gezond 2013 toe en 
de zieken een spoedig herstel.
Wij hopen u allemaal komend 
jaar op onze activiteiten te ver-
welkomen.

Herman Geerlings,
Secretaris. 

CLUBHUISACTIVITEITEN!
De afdeling Nijmegen(opgericht 
op 8 oktober 1993) houdt haar 
clubhuisactiviteiten in  Club-
huis Voor Anker en is gelegen bij 
Sportpark Vossendijk. De ingang 
is aan de weg langs het Maas- en 
Waalkanaal. Wekelijks kunnen 
de leden hier binnenlopen. Het 
vaste weekprogramma ziet er als 
volgt uit:

   
 vanaf 19.00 uur. 
  

 vanaf 19.00 uur.
    

 donateurs vanaf 19.00 uur. 
    

 donateurs en diverse activi-
 teiten vanaf 19.00 uur.
    

 donateurs vanaf 14.00 uur.

Meer informatie:

Jan-Roelof van Offeren, 
Secretaris
T: +31 (0)24 663 51 83 

M: +31 (0)6 231 625 04 

E: jrvanofferen@hetnet.nl

AFDELING 
ZUID HOLLAND

AFDELING 
NIJMEGEN

NIEUWJAARSBORREL
Het was op 24 Januari 2013 te 
14.00 uur (= 4 glazen), dat de 
afdeling Zuid-Holland in de 
Haagse Frederikkazerne, in de of-
ficiersmess van  gebouw 147, de 
jaarlijkse Nieuwjaarsborrel liet 
plaatsgrijpen. Niets bijzonders 
hoor ik al opperen, een feno-
meen dat in den lande in deze 
tijd van het jaar her en der op 
epidemische wijze plaatsvindt. 
Onder druk van de op dat mo-
ment heersende natuurkrachten. 
Koud zeer koud, sneeuw, glad en 
glibberig en met een ijzeldrei-
ging, werd die borrel gehouden. 
Dat die niet overladen bezocht 
werd door de afdelingsleden, was 
gezien de weersomstandigheden 
meer dan logisch te noemen. Het 
werd echter voor die leden en 
hun wederhelften, ondanks de 
barre weersomstandigheden een 
zeer gezellige middag. Uiteraard 
hield de afdelingsvoorzitter, na 
het luiden van de afdelings-
scheepsbel met vijf glazen , een 
beschouwende toespraak, waarin 
hij een aantalzaken en gebeur-
tenissen uit het afgelopen jaar 
memoreerde. 

Ook keek hij even vooruit en 
sprak hij over de komende zaken. 
Niets opmerkelijk! hoor ik U 
weer roepen, dat gebeurd bijna 

    
ook overdadig werd aangekleed, 
slap gel..l, afgewisseld met seri-
euzere zaken. Verhalen over toen 
en nu, wetenswaardigheden , 
grappen en meer van deze zaken 
rolden over de tafel. Dat het al-
leen oeverloos onderhoudend 
vermaak was is te kort door de 
bocht. Enfin,  gaandeweg de mid-
dag kon ondergetekende geen 
“bolle dieptebom ‘’  meer door de 
keel krijgen, een watertje lukte 
nog wel. Met het slaan van drie 
glazen op de afdelingsscheepsbel 
eindigde de nieuwjaarsborrel 
van AVOM Zuid-Holland. 

Het was een beste middag.

Rob van Grondelle

MARINE-VAAN 
IN GEBRUIK GENOMEN!
Tijdens de Nieuwjaarsborrel 
van de afdeling Zuid-Holland is 
de door Loek Versteeg aangele-
verde Marine-vaan voor het eerst 
gebruikt in de officiersmess van 
de Frederikkazerne in Den Haag.  
Het was geen sinecure om deze 
joekel van een vlag(290 x 93 cm.) 
een mooi plekje te geven. Maar 
het is Ton de Graaf wonderwel 
gelukt. Hij wist de imposante ba-
nier gebruiksklaar te maken voor 
de diverse oplopen en andere 
bijeenkomsten. Ton de Graaf zelf 
over zijn huzarenstukje: “Het was 
heel wat werk, want door het 

  
was de stof één zijde 7 cm langer. 
Ik heb echter heel voorzichtig al 
het stikwerk losgetornd, aan de 
zijkanten kleine ringetjes ge-
naaid, bovenzijde een zoom met 
houten lat, onderzijde metalen 
roede, het teveel aan scheve stof 
in onderzoom verwerkt. 
Hierdoor hoefde ik nergens wat 
van de stof afknippen en kan 
die zelfs indien nodig, in oude 
staat worden hersteld. Nu moet 
ik alleen nog iets verzinnen om 
de afstand van de balustrade 
naar de voorzijde van de vide te 
verzinnen. Maar dat komt wel en 
is misschien niet nodig als we in 
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MARINENIEUWS

HR. MS. DE RUYTER  
OP ANTIPIRATERIJ MISSIE 
Het Luchtverdedigings- en Com-

    
vertrok zondag 20 januari uit 
thuishaven Den Helder. Het schip 
wordt de komende maanden in 
de wateren rond Somalië ingezet 
voor de antipiraterij missie 
ATALANTA. Operatie Atalanta is 
een door de Europese Unie ge-
leide missie en richt zich op het 
terugdringen van piraterij voor 
de kust van Somalië. Belangrijk-
ste taken van de EU taakgroep 
zijn het verstoren van piraterij 
in de Golf van Aden en Indische 
Oceaan, het beschermen van 
kwetsbare scheepvaart en het 
escorteren van schepen varend 
voor het ‘World Food Program’. 
Het fregat is tijdens de missie 
uitgerust met een enhanced 
boarding element van het Korps 
Mariniers, een medisch team 
en een NH-90 helikopter. Het is 
voor het eerst dat deze nieuwe 
defensiehelikopter operationeel 

     
een Luchtverdedigings-en Com-
mandofregat (LCF) van de De Ze-
ven Provinciënklasse. Het is één 
van de vlaggenschepen van de 
Koninklijke Marine. Hiertoe be-
schikt het schip over uitgebreide 
commando-, communicatie- en 
datafaciliteiten. De bemanning 
bestaat voor deze missie uit 220 
Nederlandse militairen. De com-

     
is kapitein-luitenant-ter-zee 
Harold Liebregs. 

Bron: Ministerie van Defensie

PATROUILLESCHIP 
FRIESLAND IN DIENST GESTELD 
Het patrouilleschip Friesland 
werd dinsdag 22 januari in bijzijn 
van defensieminister Jeanine 
Hennis-Plasschaert in Den Hel-
der in dienst gesteld. Hiermee 
is het schip officieel toegevoegd 
aan de Nederlandse vloot en mag 
het schip het predicaat Harer 
Majesteits (Hr. Ms.) dragen. 
De Friesland is één van de vier 

   -
going Patrol Vessel (OPV). Het 108 
meter lange schip is wereldwijd 

inzetbaar voor uiteenlopende 
taken: van kustwachttaken, ram-
penbestrijding, counterdrugs-
operaties tot piraterijbestrijding. 
Het schip is volledig ontworpen 
voor deze taken in het lagere 
deel van het geweldspectrum. De 
bemanning bestaat uit 55 perso-
nen, maar kan uitgebreid worden 
met specialisten tot negentig 
personen. Het schip krijgt nog 
een mastconstructie met ge-
avanceerde radar-, antenne- en 

   -
keling van het innovatieve schip 
werkten marine, kennisinstitu-
ten en industrie nauw samen. 
Zes dagen na de indienststelling 
vertrok Hr. Ms. Friesland al naar 
het Caribisch Gebied. Dit wordt 
de eerste keer dat één van de 
nieuwe patrouilleschepen van 
de marine operationeel wordt 
ingezet.Voor counterdrugszaken 
buiten de territoriale wateren 
krijgt de Friesland een daartoe 
gemachtigd ‘Law Enforcement 
Detachement’(LEDET) van de 
Amerikaanse kustwacht aan 
boord. Voor operaties binnen de 
territoriale wateren wordt een 
kustwacht boardingteam inge-
scheept. Een ‘vast’ mariniers-
team beveiligt tijdens de boar-
dings het schip en personeel.

Bron: Ministerie van Defensie

ZOEKGERAAKTE 
SCHEEPSBEL TERUG!
De oude scheepsbel van de Hr. 
Ms. Friesland is in Leeuwarden 
zoekgeraakt, maar dook dinsdag 
22 januari weer op in Den Hel-
der. De marinetraditie wil dat 
wanneer een oorlogsschip uit de 
vaart genomen wordt, de 
scheepsbel verhuist naar de 
plaats waar het schip naar ver-
noemd is. 36 jaar geleden werd 

daarom de scheepsbel van de 
torpedobootjager Hr.Ms.Friesland 
aan de Commissaris van de Ko-
ningin in Friesland gegeven. De 
bel werd steevast gebruikt voor 
de opening van vergaderingen 
van Provinciale Staten. ,,Tijdens 
onze verhuizing naar het ge-
renoveerde Provinciehuis is de 
scheepsbel ingepakt’’, vertelt de 
huidige commissaris John Jor-
ritsma. ,,Maar we konden de bel 
bij het uitpakken niet meer vin-
den. Gelukkig zat hij in de laatste 
doos die we openmaakten.’’ 
Jorritsma kwam de bel vandaag 
terugbrengen, want de marine 
nam opnieuw een Hr. Ms. Fries-
land in dienst. Met het hijsen van 
de driekleur en de oorlogswimpel 
is het patrouilleschip aan Harer 
Majesteits vloot toegevoegd.

NEDERLAND DRAAGT 
NAVO COMMANDO OVER 
Commandeur Ben Bekkering 
heeft donderdag 24 januari in 
Den Helder het commando over 
de Standing NATO 
Maritime Group 1 overgedragen 
aan de Duitse commandeur 
Georg von Maltzan. Een jaar lang 
heeft de marineman met zijn 
internationale staf leiding gehad 
over het NAVO-vlootverband. 
Het multinationale vlootver-
band, de Standing NATO Mari-
time Group 1 (SNMG1) vormt 
de maritieme component van 
de snelle reactiemacht van de 

    
Deze permanent parate een-
heid stelt het bondgenootschap 

      
reageren op veiligheidssituaties. 
Tevens wordt het vlootverband 
ingezet in lopende maritieme 
NAVO operaties. De grotendeels 
Nederlandse staf heeft bijna een 
jaar op zee doorgebracht, onder-
steund door drie Nederlandse 
vlaggenschepen. Begin vorig jaar 
nam het NAVO vlootverband in 
de Middellandse Zee deel aan 
operatie Active Endeavour. 
Deze artikel-5 operatie van de 
NAVO richt zich op het afschrik-
ken en verstoren van terroris-
tische activiteiten op de Mid-
dellandse Zee. Hierbij ligt grote 
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nadruk op het verzamelen en 
   

laatste zes maanden gaf Bekke-
ring met zijn staf leiding aan de 
NAVO antipiraterijmissie Ocean 
Shield. Daar opereerde de sche-
pen van het bondgenootschap 
dicht onder de kust van Soma-
lië. Deze intensieve operaties 
leidde tot een sterke afname van 
het aantal piraten op zee. Ook 
werden de banden met de lokale 
bevolking aangehaald en groeide 
de steun van de lokale bevolking. 
Tijdens de vele ontmoetingen 
op zee met lokale en regionale 
vissers, maar ook in gesprekken 
met dorpsoudsten, werd aan ver-
trouwen gebouwd en informatie 
uitgewisseld. Dat piraten nog 
steeds actief zijn, blijkt uit het 
feit dat de NAVO schepen zeven 
piratengroepen hebben opgerold. 
Hierbij werden 26 piraten opge-
pakt door de vlaggenschepen Hr. 

     -
dam.

Bron: Ministerie van Defensie

HR. MS. WORDT ZR. MS.
De troonswisseling brengt voor 
de marine weinig extra werk met 
zich mee. Hoewel veel schepen 
officieel van naam wijzigen, 
omdat het predicaat Hr. Ms. moet 
veranderen in Zr. Ms., is dat in de 
praktijk slechts een kleine aan-
passing. Alle schepen die officieel 
in dienst zijn gesteld en daarmee 
zijn toegevoegd aan de 
Nederlandse oorlogsvloot, heb-
ben het predicaat Hr. Ms., wat 
staat voor Harer Majesteits. “Dat 
verandert op 30 april officieel in 

   -
siewoordvoerster Karin Gelijns. 
“Het gaat om zes fregatten, een 
bevoorradingsschip, twee am-
fibische transportschepen, vier 
onderzeeboten, tien mijnenjagers 
en twee van de vier patrouille-

   -
ging alleen staat vermeld op het 
doek dat op de valreep van een 
schip hangt, valt het dus wel 
mee met het extra werk dat de 
marine heeft aan de troonswisse-
ling. “Het predicaat staat niet op 
de naamborden en ook niet op 

   
Gelijns. “En overal hangen al 
portretten van Willem-Alexander 
en Maxima, dus daar zijn we ook 

 

Bron: Ronald Boutkan, DHA

Foto’s: Rijksvoorlichtingsdienst

WERKBEZOEK PRINSES MAXIMA 
AAN KONINKLIJKE MARINE 
Hare Koninklijke Hoogheid 
Prinses Máxima der Nederlan-
den bracht dinsdag 29 januari jl. 
een werkbezoek gebracht aan de 
Koninklijke Marine in Den Hel-
der. Zij werd ontvangen door de 
Commandant Zeestrijdkrachten, 
viceadmiraal Matthieu Bors-
boom. Tijdens het bezoek maakte 
de Prinses kennis met het werk 
van de marine en bezocht zij en-

kele operationele eenheden. Het 
bezoek begon aan boord van het 
luchtverdedigings- en comman-
dofregat Hr. Ms. Evertsen. Naast 
een korte rondleiding sprak zij 
met het marinepersoneel over 
werken en wonen bij de marine 
en de gevolgen daarvan voor het 
privéleven.  Met een landings-
vaartuig van het Korps Mari-
niers werd vervolgens een korte 
vaartocht door de marinehaven 
gemaakt, waarna een bezoek 
volgde aan Hr. Ms. Johan de Witt. 
Dit amfibisch transportschip 
wordt op dit moment gereed-
gemaakt voor uitzending in het 
kader van de EU antipiraterij-
missie bij Somalië in de tweede 
helft van 2013. Aan boord van de 
Johan de Witt sprak de Prinses 
met het marinepersoneel over 

    
Een voorbeeld hiervan is de inzet 
van de marine bij de opleiding 
en training van lokaal kust-
wachtpersoneel, waarmee wordt 
samengewerkt voor de kust van 
Afrika. De Koninklijke Marine 
is het oudste onderdeel van de 
Nederlandse krijgsmacht en be-
staat dit jaar 525 jaar. Er werken 
ongeveer 10.500 mensen.

Bron: Rijksvoorlichtingsdienst

Foto: Erwin Olaf
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MUSEUMNIEUWS

MARINEMUSEUM 
GENOMINEERD VOOR HET 
LEUKSTE UITJE VAN NEDERLAND
Op maandag 25 maart a.s. weten 
we of het Marinemuseum is 
gekozen tot het leukste uitje 
van Nederland. Samen met een 
kleine 100 andere attracties be-
hoort het museum tot de geno-
mineerden. Het Marinemuseum 
laat bezoekers het verleden en 
het heden van de Nederlandse 
marine ervaren. Surf voor de de-
finitieve uitslag naar www.anwb.
nl/landvananwb. Het Marinemu-
seum is gelegen aan de Hoofd-
gracht 3, 1781 Den Helder.

STARTSCHOT BOUW NIEUW 
NATIONAAL MILITAIR MUSEUM 
Minister van Defensie Jeanine 
Hennis-Plasschaert heeft vrijdag 
25 januari 2013 de eerste bouw-
handeling verricht van het nieu-
we Nationaal Militair Museum 
in Soesterberg. Het museum zal 
de betekenis van de Nederlandse 
krijgsmacht in verleden, heden 
en toekomst belichten met een 
bijzondere collectie, persoonlijke 
verhalen van militairen en spec-
taculaire visualisaties. Eind 2014 
zal het museum zijn deuren 
openen voor het grote publiek 
op het terrein van de voormalige 
Vliegbasis Soesterberg. 
In het nieuwe Nationaal Militair 
Museum worden de collecties 
samengebracht van het inmid-
dels gesloten Legermuseum in 
Delft en het Militaire Luchtvaart 
Museum in Soesterberg, dat 1 
juli zijn deuren zal sluiten. Het 
nieuwe museum wordt gebouwd 

    -
gebouwendienst in opdracht 
van het ministerie van Defen-
sie verantwoordelijk is voor 
het contractmanagement in de 
realisatiefase. Heijmans verzorgt 
behalve het ontwerp, ook de 
bouw, de financiering, de mu-
seale inrichting en de facilitaire 
exploitatie van het complex voor 
een periode van 25 jaar.

Bron: Ministerie van Defensie

WINNARES GEUZENPENNING 
2013 SPREEKT IN VERZETSMU-
SEUM AMSTERDAM
Donderdag 14 maart aanstaande 

    -
hia Nasraoui, laureaat van de 
Geuzenpenning 2013, te gast in 
het Verzetsmuseum Amsterdam. 

   -
tenadvocate en komt, ongeacht 
hun achtergrond, sinds decennia 
op voor politiek gedetineerden. 
Zij richtte in 2003 een organisatie 
tegen martelingen in Tunesië op. 
Nasroui is eregast bij een debat-
programma dat het Verzetsmu-

   
International Nederland naar 
aanleiding van de Geuzenpen-
ning 2013 organiseren rond 
Transitional Justice in Tunesië en 
het proces van waarheidsvinding 
en gerechtigheid. Transitional 
justice is het herstel van recht na 
een periode van dictatuur of oor-
log. Transitional justice behelst 
maatregelen aangaande waar-
heidsvinding; initiatieven voor 
gerechtigheid, berechting, herstel 
en compensatie; en het creëren 
van een betrouwbare en wettige 
basis waarop het land verder 
kan. De bijeenkomst op 14 maart 
in het Verzetsmuseum start om 
14.00 uur en is Engelstalig. Op 13 
maart krijgt Nasraoui in Vlaar-
dingen de Geuzenpenning 2013 
uitgereikt. Overige sprekers bij de 
bijeenkomst zijn:

Benedicte Goderiaux is researcher 
   

2000 en heeft onderzoek gedaan 
naar berechting van misdaden 
onder international recht in 
Soedan en Somalië, naar waar-
heidsbevinding en berechting 
in Marokko en naar straffeloos-
heid in Algerije. Momenteel is zij 
verantwoordelijk voor het onder-

   
in Tunesië. Maaike Voorhoeve 
doet op dit moment onderzoek 
naar de politieke transitie in 
het ‘postrevolutionaire’ Tunesië, 
waaronder de juridische aspec-
ten van de transitie vanuit een 
juridisch-antropologisch per-
spectief. Zij richt zich o.a. op mis-
daden begaan onder het voorma-
lig regime, het doorlichten van de 

gerechtelijke onafhankelijkheid 
en het schrijven van de nieuwe 
grondwet. Sinds september 2012 
werkt Voorhoeve als research fel-
low aan het Islamic Legal Stu-
dies Program van Harvard Law 
School, waar zij het Tunesische 
discours rond de rol van religie in 
de nieuwe grondwet onderzoekt. 
Erik Schumacher is historicus en 
werkzaam op het NIOD Centrum 
voor oorlog-, Holocaust- en ge-
nocidenstudies. Hij zal vertellen 
over transitional justice in Ne-
derland na 1945. Heikelien Verrijn 
Stuart treedt op als voorzitter 
en leidt ook het slotgesprek met 
Nasraoui en de overige gasten. 
Verrijn Stuart is jurist en rechts-
filosoof. Zij is onder meer lid van 
de Adviesraad Internationale 
Vraagstukken en vicevoorzitter 
van de Commissie Mensenrech-

       -
tutie Commissie Tweede wereld-
oorlog en van de International 

    
East of ICCO. De Geuzenpenning 
wordt jaarlijks in Vlaardingen 
uitgereikt door stichting Geuzen-
verzet en is een eerbetoon aan 
personen en/of instellingen die 
zich op bijzondere wijze heb-
ben ingezet voor de democratie 
of tegen dictatuur, discriminatie 
en racisme. Het Geuzenpen-
ningdebat in Amsterdam is een 
jaarlijkse bijeenkomst van het 
Verzetsmuseum Amsterdam en 

   
doel meer aandacht te geven 
aan het werk van de laureaat en 
diens werk. 

Geuzenpenningdebat 2013 met 
  

Verzetsmuseum Amsterdam, 
Plantage Kerklaan 61. Datum: do 
14 maart 2013, aanvang: 14.00 
uur - NB: de voertaal is Engels! 
Entree: 8,00 euro, Museumkaart, 
vriendenpas en studentenkaart 
gratis. 



T: +31 (0)20 620 25 35

E: lezingen@verzetsmuseum.org

W: www.verzetsmuseum.org

     www.amnesty.nl  

     www.geuzenverzet.nl
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VIZIER OP DE WEST

KUSTWACHT ONDERSCHEPT 42 KILO COCAÏNE 
De Kustwacht Caribisch Gebied heeft in de nacht 
van vrijdag 18 op zaterdag 19 januari 2013, in 
samenwerking met het Korps Politie Curaçao een 
vaartuig onderschept met 42 kilo cocaïne aan 
boord. Drie personen zijn hierbij aangehouden.
 In de nacht van vrijdag op zaterdag omstreeks 
00.30 uur, detecteerde de Kustwacht een ver-
dachte vaartuig in de omgeving van Santa Martha, 
Curaçao.  De kustwacht cutter Jaguar werd gelijk 
ingezet en die was binnen korte tijd ter plekke en 

       
        

bijboot van de Jaguar tot stoppen worden gebracht. 
Er zaten drie personen aan boord en bij nader 
onderzoek zijn ook balen drugs gevonden met een 
totaalgewicht van 42 kilo. De kustwachtcutters zijn 
vaartuigen die langdurig op zee kunnen blijven en 
zijn van essentieel belang bij het bestrijden van 

       
andere artikelen zijn in belang van het verder 
onderzoek in beslag genomen en samen met de 
verdachten overgedragen aan de Divisie Georgani-
seerde Criminaliteit van het Korps Politie Curaçao. 
Door hen zal het onderzoek, tezamen met de Kust-
wacht, worden voortgezet.

In deze AVOM-kalender wordt u op de hoogte gehouden van activiteiten, georganiseerd door de afdelingen. 
Ook reünies worden, voor zover bij de redactie bekend, opgenomen.

DATUM TIJD AFDELING EVENEMENT LOCATIE AANMELDEN & INFO

02 MRT 10:30 U Zuid Holland Algemene ledenvergadering 

met broodjeslunch

Het Anker van 

Gendtkazerne  

Rotterdam

Peter Beaujean 
E: paw.beaujean@casema.nl

04 MRT 20:00 U Groningen Algemene ledenvergadering De Bunker 

Haaren

Jim Tigchelaar 
E: jim.tigchelaar@home.nl

12 MRT 20:00 U Den Helder Algemene ledenvergadering De Boerderij

Den Helder

Aad Clowting
E: a.clowting@quicknet.nl

12 MRT 19:30 U Salland Oploopavond De Vriendenpost 

Zwolle

Jan Hopster 
T: +31 (0)523 656 766 

E: jan@hopster.demon.nl

12 MRT 13:30 U Veluwe 

Achterhoek

Jaarvergadering met 

verkiezingen

Het Fluithuus Eefde Ger Vergeer 
E: c.vergeer2@chello.nl

13 MRT 14:00 U Zuid Holland Oploopavond Het Anker van 

Gendtkazerne  

Rotterdam

Peter Beaujean 
E: paw.beaujean@casema.nl

14 MRT 14:00 U Lezing (Engelstalig!) Radia 

Nasraoui (winnares Geuzen-

penning 2013)

Verzetsmuseum 

Amsterdam

T: +31 (0)20 620 25 35 

E: lezingen@verzetsmu-

seum.org

16 MRT 14:00 U Limburg Zuid Jaarvergadering Café de Mert

Grevenbicht

AVOM EVENEMENTENKALENDER
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16 MRT 10:00 U REÜNIE landingsvaartuigen 

Hr. Ms L 9607-9608-9609 

Mariniers 1961-’62

Marine kazerne

Amsterdam

J.van Asch 
T: +31 (0)40 253 20 02 

E: jvanasch@upcmail.com

20 MRT 9E REÜNIE 

Hr.Ms.Amsterdam D819 

NNG periode 1959-’61

Evenementen-

centrum Marine 

Amsterdam

W.A.Smits 
T: +31 (0)316 373 113 

E: w.a.smits@live.nl

21 MRT 19:30 U Amsterdam Algemene ledenvergadering Herenzaal 

Marinekazerne

Amsterdam

Wil Janssen
E: wiljanssen@veteranen.nl

21 MRT Lezing terugkijken op de 

bezetting: WF Hermans en 

de oorlog

Verzetsmuseum 

Amsterdam

www.verzetsmuseum.org

23 MRT 19:30 U Groningen Oploopavond De Bunker 

Haaren

Jim Tigchelaar 
E: jim.tigchelaar@home.nl

27 MRT 10:00 U REÜNIE landingsvaartuigen 

Hr. Ms L 9607-9608-9609 

Mariniers 1961-’62

Marine kazerne

Amsterdam

J.van Asch 
T: +31 (0)40 253 20 02 

E: jvanasch@upcmail.com

28 MRT 19:30 U Zuid Holland Oploopavond Gebouw 147 

Frederikkazerne 

Den Haag

Peter Beaujean 
E: paw.beaujean@casema.nl

04 APR 20:00 U Breda Borreluurtje Trip van 

Zoudtlandtkazerne

E: h.kwisthout@versatel.nl

05 APR REÜNIE Mijnenveger  

Hr.Ms.Bolsward bemanning 

1966-’72

De Boerderij

Den Helder

Wim Tas 
T: +31 (0)152 614 407

E: taswh@xs4all.nl

09 APR 19:30 U Salland Oploopavond: 

Hersengymnastiek

De Vriendenpost 

Zwolle

Jan Hopster 
T: +31 (0) 523 656 766 

E: jan@hopster.demon.nl

09 APR 13:30 U Veluwe 

Achterhoek

Activiteitenmiddag Het Fluithuus Eefde Ger Vergeer 
E: c.vergeer2@chello.nl

10 APR 14:00 U Zuid Holland Oploopmiddag Het Anker van 

Gendtkazerne  

Rotterdam

Peter Beaujean 
E: paw.beaujean@casema.nl

13 APR 10e Wisselmeren/Nieuw-

Guinea Reünie, 1950-1962

Kumpulan 

Bronbeek Arnhem

Theo Giesen 
T: +31 (0)46 442 47 04

E: wisselm.nng@home.nl

17 APR REÜNIE VLMNT/WEMNT 

Koninklijke Marine

Marinekazerne 

Erfprins Den Helder

Emil de Wilde 
E: emildewilde@quicknet.

Piet Hageman 
E: piet.hageman@hccnet.nl

17 APR 09:30 U REÜNIE ex-schrijvers  

logistieke dienst administratie

NMMZ Djakarta 1950-1953

Marinekazerne

Amsterdam

E: w.kram@quicknet.nl

(ex-schrijvers)

E: siemeling1@hotmail.com 

(NMMZ) aanmelden voor 

17/03/2013

18 APR 15:30 U Lezing terugkijken op de  

bezetting: Verzetsheldinnen

Verzetsmuseum

Amsterdam

www.verzetsmuseum.org

20 APR 20:00 U Den Helder Inloopavond De Boerderij

Den Helder

Aad Clowting
E: a.clowting@quicknet.nl

24 APR 11:30 U REÜNIE NGID Evenementen-

centrum Marine-

Amsterdam

E: secretaris@ngid.nl

DATUM TIJD AFDELING EVENEMENT LOCATIE AANMELDEN & INFO
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27 APR 14:00 U Limburg Zuid Koninginneborrel met 

rijsttafel

Café de Mert

Grevenbicht

30 APR 14:00 U Nijmegen Viering Koninginnedag Clubhuis Voor 

Anker Nijmegen

Jan Roelof van Offeren 
T: +31 (0)24 663 51 83 

M: +31 (0)6 236 25 04 

E: jrvanofferen@hetnet.nl

02 MEI 20:00 U Breda Borreluurtje Trip van 

Zoudtlandtkazerne

E: h.kwisthout@versatel.nl

02 MEI 15:00 U Zuid Holland Barbecue Strandpaviljoen 

Cotcha-Kijkduin

Peter Beaujean 
E: paw.beaujean@casema.nl

02 MEI 15:30 U Lezing terugkijken op de 

bezetting: Vastberaden, 

maar soepel en met mate

Verzetsmuseum

Amsterdam

www.verzetsmuseum.org

04 MEI 09:30 U Amsterdam Herdenking/kranslegging Begraafplaats ‘De 

Nieuwe Ooster’ 

Amsterdam

Wil Janssen
E: wiljanssen@veteranen.nl

04 MEI Zuid Holland Dodenherdenking met 

kranslegging

Koopvaardijmonu-

ment Rotterdam

Peter Beaujean 
E: paw.beaujean@casema.nl

04 MEI Hoofdbestuur Herdenking met kranslegging Den Helder

04 MEI Hoofdbestuur Herdenking met kranslegging Dam Nieuwe kerk 

Amsterdam

04 MEI 14:00 U Filmvoorstelling: Vastberaden, 

maar soepel en met mate

Verzetsmuseum

Amsterdam

www.verzetsmuseum.org

05 MEI 16:15 U Wageningen Veteranendefilé Opstellen 5 Meiplein Martijn van ‘t Veer 
E: martijnvantveer@avom.nl

08 MEI 14:00 U Zuid Holland Oploopmiddag Het Anker van 

Gendtkazerne  

Rotterdam

Peter Beaujean 
E: paw.beaujean@casema.nl

14 MEI Salland Jaarlijkse uitgaansdag Jan Hopster 
T: +31 (0) 523 656 766 

E: jan@hopster.demon.nl

14 MEI 14:00 U Veluwe

Achterhoek

Bezoek wijnboerderij ‘t 

Heekenbroek in Drempt

Ger Vergeer 
E: c.vergeer2@chello.nl

16 MEI 10:00 U FLO receptie/reünie met 

nasi-maaltijd

Witte Raaf

Den Helder

Ad Kreukniet
E: flocomvbdkm@gmail.

com

17 MEI 11:00 U Limburg Zuid Herdenking De Kollenberg

Sittard

23 MEI 19:30 U Zuid Holland Oploopavond Gebouw 147 

Frederikkazerne

Den Haag

Peter Beaujean 
E: paw.beaujean@casema.nl

25 MEI 14:00 U Limburg Zuid Schieten met grote buks Terrein schutterij

Susteren

29 MEI Hoofdbestuur Vergadering Raad van  

Afgevaardigden AVOM.

Keizerzaal MEA 

Amsterdam

E: secretaris@avom.nl

06 JUN 20:00 U Breda Borreluurtje Trip van 

Zoudtlandtkazerne

E: h.kwisthout@versatel.nl

07 JUN 14:00 U REÜNIE Far East Racing 

Team 1973

WVOM-Den Helder info@ferth1973.nl

11 JUN 13:30 U Veluwe

Achterhoek

Activiteitenmiddag Het Fluithuus Eefde Ger Vergeer 
E: c.vergeer2@chello.nl

DATUM TIJD AFDELING EVENEMENT LOCATIE AANMELDEN & INFO
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Ondergetekende bestelt de dvd-box 60 Jaar Oranje op TV (inhoud 2 dvd’s)

Naam 

Adres 

Postcode en plaats 

Telefoon 

E-mail 

Ik machtig Tijdsbeeld Media hierbij om eenmalig het bedrag van  € 14,95 

(vermeerderd met € 2,50 als bijdrage in de verzendkosten) af te schrijven van:

Rekeningnummer  

t.n.v.  te 

Datum  Handtekening 

Dit formulier geheel ingevuld in een voldoende gefrankeerde envelop opsturen aan: Tijdsbeeld Media, Postbus 489, 1200 AL Hilversum

Speciaal voor lezers van AVOM Vastwerken geselecteerd  

60 Jaar Oranje op TV 
(inhoud 2 dvd’s) voor 

€ 14,95 (plus € 2,50 verzendkosten)

In de serie 60 Jaar Oranje op TV blikt de NOS terug op de meest bijzondere 
koninklijke tv-momenten. 

60 Jaar koninklijke televisiegeschiedenis in beeld
Presentatie Koos Postema
Interviews met kenners en betrokkenen
Speelduur: ruim 2,5 uur

Een dubbel-dvd vol prachtig archiefmateriaal!

Bestellingen vanuit het buitenland alleen via www.winkelvandenostalgie.nl/AVOM

IMC ZEILKAMP 2013 
DUITSLAND

Van 22 tot en met 31 juli 2013 
vindt in het Duitse Plön nabij 
Kiel het International Maritime 
Confederation(IMC) Zeilkamp 
plaats. De organisatie is dit jaar in 
handen van de DMB (Deutscher 
Marinebund). Aan dit zeil-kamp 
kan worden deelgenomen door 
jeugdige zeilers in de leeftijd van 
15-18 jaar. Een groep bestaat 
uit maximaal 6 jongeren en een 
teamleider. Voor informatie en 
inschrijving kan men zich  
wenden tot:

J. Tigchelaar
Siersteenlaan 468-41

9743 ES Groningen

T: +31(0)50 577 58 18

E: jim.tigchelaar@home.nl

De zeilweek staat niet alleen in 
het teken van zeilen, maar er 
worden ook activiteiten op touw 
gezet op het gebied van culturele 
en multinationale uitwisselingen.

DEELNEMERS 
WANDELTOCHT NIJMEGEN 
TROTSEREN SNIJDENDE WIND!
Nog voor het krieken van de dag 
vertrokken de eerste deelnemers 
aan de 13e AVOM-wandeltocht 
op zondag 3 februari vanaf het 
afdelingsclubhonk ‘Voor An-
ker’ aan de Vossendijk voor een 
mooie voettocht in de omgeving 
van de historische en natuurrijke 
wandelstad Nijmegen. De water-
koude en snijdende wind kon de 
pret van de enkele honderden 
wandelaars  niet drukken. De 
route liep onder andere langs 
het Maas-Waal kanaal richting 
recreatiegebied Berendonck bij 

    
buitengewoon geslaagde dag  
waren er natuurlijk de welver-
diende medailles, de door Corrie 
Verweij gemaakte ouderwets 
lekkere snert, de broodjes kroket 
en worst en het onvermijdelijke 
drankje. Voor de wandelliefheb-
bers staat op zaterdag 20 april 
a.s. de 12e Zeemansloop in 
Scheveningen op het program-

ma. Start en eindpunt zijn bij de 
kantine van de Visafslag aan de 
Visafslagweg 1. Gestart kan wor-
den vanaf 8.00 uur en men kan 
kiezen uit de afstanden  40,30, 
20, 10 en 5 kilometers. Iedereen 
mag meedoen, dus ook boeren, 
burgers en buitenlui. 
Voor inlichtingen:

T: +31 (0)6 280 672 90 

E: hjsschol@planet.nl. 
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Café Daan & Daan op het Kattenburgerplein is het 
enige café in Amsterdam dat tweemaal per maand 
onderdak biedt aan de (militaire) veteranen die in 
Amsterdam en omgeving wonen. In dit Veteranen-
café kunnen oude en jonge veteranen hun verhalen 
en hun belevenissen in oorlogstijd en missies kwijt 
aan gelijkgestemden. Van de 2000 veteranen die in 
Amsterdam wonen, bezoeken er gemiddeld 40 á 50  
deze speciale middagen Het zijn zowel mannen en 
vrouwen uit de marine, landmacht, luchtmacht,
koopvaardij en het voormalige verzet. De Veteranen 
die hier komen hebben gediend in onder andere 
WO II, Nederlands Indië, Korea,Nederlands Nieuw-
Guinea, Libanon, Joegoslavië, de Golfoorlog, Afgha-
nistan en vele andere plaatsen in de wereld. 

Dit jaar bestaat het Veteranencafé Amsterdam 10 
jaar en natuurlijk wordt dit jubileum gevierd. In 
oktober 2003 werd dit Veteranencafé opgericht in 
het beroemde Café Karpershoek en werd destijds 
onder grote belangstelling geopend door de toen-

VETERANENCAFÉ AMSTERDAM 10 JAAR

malige Burgemeester Job Cohen. Toen in 2005 het 
café werd verkocht aan een grote horecaonderne-
mer voelden de Veteranen zich hier niet meer thuis 
en verhuisden ze naar Café Maritiem op het Kat-
tenburgerplein. Ook Café Maritiem werd na enige 
jaren verkocht en werd het Café Daan & Daan. 
Deze twee jonge ondernemers voelden echter de 
geweldige sfeer aan van de veteranen en boden hen 
aan hier te blijven, compleet met hun wand met 
Wapenschilden van de vele krijgsmachtonderdelen.
Het bijzondere is ook dat veel niet-oud militairen, 
zoals plaatselijke bewoners en andere Amster-
dammers deze Veteranenmiddagen zo bijzonder 
vinden,dat zij deze middagen ook bezoeken zodat 
er een gezellige en bijzondere sfeer ontstaat tussen 
Amsterdammers en Veteranen. Het werd kortom 
een geweldig succes, met geregeld optredens van 
(Indische) artiesten, maaltijden en bijzondere eve-
nementen. De heropening van dit nieuwe vetera-
nencafé in 2006 werd gedaan door de toenmalige 
Inspecteur Generaal der Krijgsmacht en Veteranen, 
Generaal Lex Oostendorp. In dit jubileumjaar zul-
len er veel bijzondere activiteiten plaatsvinden en 
heeft de Amsterdamse burgemeester van de Laan 
toegezegd het Veteranencafé te komen bezoeken, 
evenals een aantal burger- en militaire autoriteiten.

Voor verdere info:

Wil J.P. Janssen,
M: +31 (0)6 553 558 65 

E: wiljanssen@veteranen.nl

Veteranencafé; iedere tweede en vierde maandag 
van de maand vanaf 13.30 uur.

LANDELIJKE CONTACTDAG
REÜNIE AVOM

13 september 2013 // Marine Kazerne Amsterdam

Aanmelden door overschrijving van15 euro op rekeningnummer

588 631 116 t.n.v. AVOM Apeldoorn. Het programma wordt in de 

volgende VastWerken bekendgemaakt.



 

Reserveer Centraal busvervoer voor uw Reserveer Centraal busvervoer voor uw   

Landelijke AVOM Reüniedag / LCD Landelijke AVOM Reüniedag / LCD   

op 13 september naar de MEA te Amsterdamop 13 september naar de MEA te Amsterdam  
  

Onderdeel van de samenwerking tussen de AVOM en  
BTR Reizen is ook het coördineren van het busvervoer voor 
o.a. landelijke evenementen van de AVOM.  Uit ervaring  
weten wij dat afdelingen van de AVOM graag per luxe  
touringcar naar evenementen reizen, maar het vaak  
voorkomt dat de groep te klein is en het daardoor een te 
kostbare zaak wordt. Door een centrale coördinatie van het 
busvervoer van alle AVOM-afdelingen kan het busvervoer 
efficiënter en daardoor veelal voordeliger uitgevoerd  
worden. BTR Reizen garandeert u een comfortabele en 
goed georganiseerde reis. Alle reizen worden uitgevoerd 
met luxe Keurmerk Touringcars welke herkenbaar zijn aan 
het AVOM logo en busnummer.  

VACATURES
HERHAALDE OPOEP

In verband met de aflopende termijnen van de heer Bomhof en  

de heer van ’t Veer per mei 2013 roept het bestuur van de AVOM 

kandidaten op voor de navolgende vacatures:


 

De heren Bomhof en van ’t Veer zijn overigens beiden herkiesbaar

U kunt uw kandidatuur voor 15 april a.s. kenbaar maken bij 

het secretariaat:

M.(Marco) van de Velde, Secretaris
Jacob van Ruysdaelstraat 82

1318 NR Almere

M: +31 (0)6 504 242 23 

E: secretaris@avom.nl
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NIEUWE LEDEN 
NAAM WOONPLAATS DIENSTVAK AFDELING

Dhr. P.W. Vinke Koudekerke Vliegtuigmaker Zeeland

Dhr. C.L.M. Jeuninck Beegden Seiner T Limburg-Z

Dhr. D.U. van der Maal Dedemsvaart TD Salland

Dhr. J.W. de Ruiter Amsterdam Magazijnbeheerder Amsterdam

Dhr. C.J.W. Martens Tegelen Limburg-Z

Dhr. F. Sittrop Terneuzen Matroos Zeeland

Dhr. C.E. Charpentier Weesp Schoenmaker Amsterdam

Mevr. M. van Urk Amsterdam NGID Amsterdam

Dhr. C. de Boon HIndeloopen Bottelier/LDV Friesland

Dhr. A. van der Zwan Breda Matroos Breda

IN MEMORIAM 
NAAM WOONPLAATS DIENSTVAK AFDELING GEB. DATUM OVERLEDEN

Dhr. W.C. de Mooij Halsteren Vliegtuigmaker Zeeland 08/05/1938 † 10/09/2012

Dhr. P.J. Vermons Haarlem Matroos Amsterdam 04/08/1945 † 17/10/2012

Dhr. P.A. Bouman Oud Beijerland Matroos Zuid Holland 12/04/1920 † 14/11/2012

Dhr. A. Schaap Den Helder Torpedomaker Den Helder 25/05/1935 † 02/12/2012

Dhr. M.S. Bakker Beverwijk Matroos Alkmaar 25/10/1936 † 04/12/2012

Dhr. F.J.B.M. de Coster Nieuwvliet Seiner Zeeland 27/10/1934 † 24/12/2012

Dhr. W.A.H. 
van der Woude

Utrecht Matroos Algemeen 30/11/1936 † 30/12/2012

Dhr. G.F. Zwaans Rotterdam Bottelier Zuid Holland 19/06/1939 † 23/01/2013

Dhr. J.G. Sorber Aarle - Rixtel Matroos Eindhoven 17/05/1922 † 20/11/2012

Dhr. H.G. Wijnants Den Helder Machinist Den Helder Onbekend † 08/02/2013

Dhr. A.J. Roosen Beverwijk Matroos Amsterdam 19/06/1933 † 26/12/2012

Dhr. G.M.A. Brummer Bennekom Ltz. 1 Veluwe 

Achterhoek

16/06/1927 † 03/03/2012

WINNAAR
Op de laatste fotoprijsvraag werd 

massaal gereageerd. De oplossing 

betrof natuurlijk mevrouw Jeanine 

Hennis-Plasschaert, onze minister 

van defensie. Het fragment was 

´weggeplukt´ van de voorpagina én 

van pagina 6 uit de laatste Vast-

Werken van 2012. Jan Paartman 

uit Heerhugowaard is dit keer de 

gelukkige winnaar. Zijn naam kwam 

uiteindelijk uit de hoge hoed met 

daarin alle juiste inzenders. Hij kan 

contact opnemen met prijsvraag@

avom.nl. De prijs is een tegoed-

HOOFDBESTUUR

PUZZELRUBRIEK

bon van 20 euro te besteden in de 

AVOM webshop.

PRIJS SPONSOREN?
Als er sponsors zijn die een leuke 

prijs ter beschikking willen stellen 

voor de puzzelrubriek.  

Dit kan in ruil voor plaatsing logo en 

naamsvermelding in VastWerken en 

op de website van de AVOM:  

W: www.avom.nl. 

NIEUW FOTOFRAGMENT.
Van welke foto in deze aflevering 

van VastWerken is bijgaand  

fragment. Denkt u het te weten, 

mail het antwoord dan per omgaan-

de naar prijsvraag@avom.nl.  

En wie weet bent u dit keer wel  

de gelukkige.



29

NR. ARTIKEL PRIJS

9301 AVOM wapenschildje 17,50 euro

9302 AVOM Blazer badge 4,50 euro

9303 Schouder epauletten 10,00 euro

9304 AVOM stropdas 11,00 euro

9305 AVOM sticker 0,50 euro

9306 Reversspeld (pin met logo) 2,50 euro

9307 AVOM dasclip 2,75 euro

9308 AVOM regenjack met logo 25,00 euro

9312 AVOM portefeuille (leer) 14,00 euro

9313 Parka met AVOM logo, maten: L, XL, XXL 75,00 euro

9314 Polo met AVOM logo, maten: L, XL, XXL 17,50 euro

9315 AVOM badge met naam 14,50 euro

BESTELLING
Bestelling alleen via  
www.avom.nl (webshop) Voor be-
stellingen met een factuurbedrag 
beneden de 5 euro moeten, om 
de kosten te dekken, de embal-
lage- en portokosten worden 
vergoed door 1 euro meer op de 
rekening over te maken.

BETALING
bankrekening 58 86 31 116 ABN 

   
Goederenrekening. Na ontvangst 
van de correcte betaling wordt 
uw bestelling verwerkt.

stropdasbadge

dasspeld

wapenschild

pin

sticker

portefeuille naambadge

regenjackepauletten

polo

AVOM SHOP

Open dagen Bronbeek voor 

aspirant-bewoners
Het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek te 

Arnhem organiseert open dagen voor aspirant-bewoners van het militair 

tehuis. 

U krijgt een beeld van het leven op Bronbeek en u maakt kennis met de 

leiding en bewoners van Bronbeek. Ook wordt u uitgebreid geïnfor-

meerd over de relatief gunstige bijdrage in de verzorgingskosten.

De open dagen zijn op : maandag 4 maart, maandag 3 juni, 

maandag 2 september en maandag 25 november 2013.

U komt in aanmerking voor wonen in het militair tehuis Bronbeek als u 

o.a.:

dagelijkse handelingen uit te voeren.

Alle toelatingsvoorwaarden vindt u op www.bronbeek.nl

Vraagt u een informatiemap aan of meldt u voor een open dag bij:

Zorgmanager KTOMM Bronbeek

Velperweg 147  6824 MB Arnhem

T (026) 3763555 
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AFDELING ALKMAAR 
J. Paartman,Voorzitter 
E: paart@quicknet.nl 

A. Huisman, Secretaris
Hortensialaan 76, 1702 KG 

Heerhugowaard 

T: +31 (0)72 571 70 25 

M: +31 (0)6 534 036 10

E: a.huisman1@quicknet.nl 

AFDELING AMSTERDAM 
W.J.P. Janssen, Voorzitter
E: wiljanssen@veteranen.nl 

W. de Weerdt, Secretaris
Kleinestraat 8, 2604 LG 

Spaarndam 

T: +31 (0)23 538 37 71 

E: moeka@quicknet.nl

AFDELING 
STADSGEWEST BREDA 
H. Kwisthout, Voorzitter, 
Ledenraadslid, Secretaris
Piet Avontuurstraat 5, 4818 TD 

Breda 

T: +31 (0)76 514 50 73 

E: h.kwisthout@versatel.nl

AFDELING DEN HELDER 
E.C.M.(Emile) Roegies,
Voorzitter A.I., Ledenraadslid A.I. 
E: ecm.roegies@kpnmail.nl)

A.J. Clowting, Secretaris 
Mr. J. Henderikxstraat 17 

apt.33, 1788 AX, Den Helder 

T: +31 (0)223 63 07 70 

E: a.clowting@quicknet.nl

AFDELING DRENTHE 
J. Krikke, Voorzitter, 
Ledenraadslid, Secretaris
Koekoekstraat 12, 9404 BL 

Assen 

T: +31 (0)592 35 71 40 

E: jaapvanale@veteranen.nl

AFDELING EINDHOVEN 
G.M. Bertens , Voorzitter, 
Ledenraadslid 
E: gmbertens@home.nl 

 

H.W.C. Sanders, Secretaris  
De Ruyterstraat 11, 5694 SH 

Breugel 

T: +31 (0)499 47 27 56 

E: h.sanders43@chello.nl)

AFDELING FRIESLAND 
J. Steenbergen, Voorzitter, 
Ledenraadslid
E: jac.steenbergen@hotmail.com 

J. Romkema, Secretaris 
Humaldastate 21, 8926 RD 

Leeuwarden 

T: +31 (0)58 266 15 09

E: J.Romkema1934@kpnmail.nl

AFDELING GRONINGEN 
J. Tak, Voorzitter, Ledenraadslid
E: jo.ta@home.nl

J. Tigchelaar, Secretaris 
Siersteenlaan 468-41, 9743 ES 

Groningen 

T: +31 (0)50 577 58 18 

E: jim.tigchelaar@home.nl

AFDELING LIMBURG NOORD 
J. Everaerts , Voorzitter

W.M.J. Wilbers , Ledenraadslid

H.M.P. Geerlings, Secretaris
Sint Joristraat 16, 5954 AP 

Beesel 

T: +31 (0)77 474 27 74 

E: hermgeerlings@home.nl

AFDELING LIMBURG ZUID 
L. Schoenmakers, Voorzitter 
E: naad.schoenmakers@home.nl 

B.J.M. ten Tije, Secretaris
Groen van Prinsterestraat 19, 

6136 DH, Sittard 

T: +31 (0) 46 452 76 12 

E: bententije@12move.nl

AFDELING NIJMEGEN 
B.W.J. van Loef, Voorzitter, 
Ledenraadslid

Jan-Roelof van Offeren,
Secretaris
T: +31 (0)24 663 51 83

M: +31 (0)6 231 625 04

E: jrvanofferen@hetnet.nl

 

G. Povee, Penningmeester  
Tijdelijk correspondentieadres 

Lijsterbesstraat 3, 4051 GT 

Ochten 

T: +31 (0)344 64 15 26 

AFDELING OOST-OVERIJSSEL 
A.J. Oldejans, Voorzitter, 
Ledenraadslid
E: aoldejans@xs4all.nl

G. van Gils, Secretaris
Rachmaninofstraat 16, 7558 DN 

Hengelo 

T: +31 (0)74 277 07 46 

E: gerritvangils@home.nl

AFDELING SALLAND 
J. Hopster, Voorzitter, 
Ledenraadslid
E: jan@hopster.demon.nl 

F.A. Smulders, Secretaris
Keizer Frederikstraat 29, 

7415 KB Deventer 

T: +31 (0) 570 62 50 50 

E: smuld207@concepts.nl

AFDELING 
VELUWE ACHTERHOEK 
F. Luca, Voorzitter
E: f.luca@upcmail.nl 

G.J.F. Vergeer, Secretaris
Lijsterstraat 80, 7161 JV Neede 

M: +31 (0)6 331 753 18 

E: c.vergeer2@chello.nl

AFDELING ZEELAND 
P.J.E. Timmers, Voorzitter, 
Ledenraadslid
E: p.j.timmers@zeelandnet.nl 

C.T.H. Borremans, Secretaris  
Narcissenveld 31, 4513 DE 

Bergen op Zoom 

T: +31 (0)115 60 86 25 

E: deroos@zeelandnet.nl

AFDELING ZUID-HOLLAND 
Cor Brandwijk, Voorzitter

Peter Beaujean, Ledenraadslid, 
Secretaris
Adres: Via Verdi 113, 2272 WD 

Voorburg 

T: +31 (0)70 320 78 45 

M: +31 (0)6 513 586 06 

E: paw.beaujean@casema.nl)

CONTACTGEGEVENS AVOM AFDELINGEN
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AANMELDINGSFORMULIER EIGEN ORGANISATIES
NEDERLANDSE VETERANENDAG ZATERDAG 29 JUNI 2013

VETERANENORGANISATIE: AVOM // t.a.v Secretaris HB // Postbus 10024, 1301 AA Almere.

Meer info: M. van ‘t Veer, Veteranenzaken AVOM, M: +31 (0)6 146 631 32

 

Naam:

Adres: 

Postcode:     Woonplaats:

T:      E: 

 

Neemt u deel aan het defilé: (uitsluitend bestemd voor de veteraan, niet voor de partner/begeleider)

Lopend in een veteranendetachement                ja / nee 

Of (dus slechts één keuze mogelijk)

Meerijdend op militair historisch voertuig          ja / nee  

(uitsluitend voor veteranen die slecht ter been zijn)

Meereizende partner/begeleider                      ja / nee   

Aantal gewenste zitplaatsen bij defileerpunt voor mindervaliden   1  //  2  

(alleen indien niet wordt deelgenomen aan defilé en niet rolstoelgebonden)

 

Rolstoelplaats gewenst        ja / nee 

Aantal benodigde vrij vervoerbewijzen:  (max. 2)

RIDDERZAAL //      
kunt u zich niet opgeven. Uitnodiging hiervoor is 
uitsluitend mogelijk op voordracht van de bij het 
Veteranen Platform aangesloten organisaties.

TOEGANGSBEWIJZEN TRIBUNE // Deze worden 
 uiterlijk medio juni aan de deelnemers toegezon-
den door uw eigen veteranenorganisatie. 

INSTAPKAART VOERTUIGEN // Deze worden uiter-
lijk medio juni aan de deelnemers toegezonden 
door uw eigen veteranenorganisatie. De plaatsen 
op de voertuigen zijn alleen voor veteranen en niet 
voor partner of begeleider. 

VRIJ VERVOERBEWIJS // Indien u deelnemer bent 
aan het defilé of een tribuneplaats voor minder 
validen heeft aangevraagd ontvangt u automatisch 
uw aangevraagde vrij vervoerbewij(s)zen via uw 
eigen veteranenorganisatie. 

MINDER VALIDEN VERVOER// Vanaf het Centraal 
Station in Den Haag is voorzien in vervoer voor 
minder validen en rolstoelgebruikers van en naar 
het Malieveld, naar de tribunes en naar  



NS-VOORZIENINGEN // De NS staat garant voor een 
goede regeling voor rolstoelgebruikers en minder 

validen. U kunt daartoe contact opnemen met het 
Bureau Assistentieverlening van de Nederlandse 
Spoorwegen via T: +31 (0)30  235 78 22

VETERANENTENUE // Dit is het tenue dat uw  
vereniging voorschrijft. In principe bestaat het  
veteranentenue uit een grijze broek/rok met  
donkerblauw of zwart colbert en een wit overhemd. 
Indien u dit niet heeft is een gewoon net burgerkos-
tuum ook toegestaan. 

BEZOEKERS/TOESCHOUWERS // Indien u als  
bezoeker/toeschouwer de Nederlandse Veteranen-
dag wilt meemaken, heeft u geen toegangsbewijs 
nodig. Het Malieveld en alle activiteiten die daar 
gehouden worden, zijn namelijk vrij toegankelijk. 
Ter plaatse kunt u op diverse punten consumptie-
bonnen verkrijgen.

VRIJ VERVOER BEZOEKERS/TOESCHOUWERS //
Bent u voornemens om de Nederlandse Veteranen-
dag als bezoeker/toeschouwer bij te wonen, dan 
kunt u hiervoor de twee jaarlijks gratis door het 
Veteraneninstituut te verstrekken treinkaartjes  
gebruiken. U kunt deze aanvragen (als u dat nog 
niet heeft gedaan) via het Veteraneninstituut,
T: +31 (0)343 474 150

BELANGRIJKE OPMERKINGEN



 
 

Profiteer van deze speciale Midweek aanbiedingen van BTR Reizen 
voor alle AVOM-Leden en geniet van een heerlijke ‘Alles Inclusief’ ‘Alles Inclusief’   

vakantie in De Bonte Wever in Assen. 
 

De Bonte Wever in Assen is een modern ****Hotel & Recreatiecomplex waar u 
met BTR Reizen te gast bent voor een ‘Alles Inclusief’ ‘Alles Inclusief’ vakantie. Zo kunt u  
dagelijks heerlijk genieten uitgebreide ontbijt-, lunch– en dinerbuffetten en  
lekkere snacks tussendoor, waarbij de gehele dag de drankjes bij u arrangement 
zijn inbegrepen. Daarnaast kunt u iedere dag volop gebruik maken van de  
verschillende sportieve-en recreatiefaciliteiten als; subtropisch zwem–  
en saunaparadijs, fitnesscentrum, bowlingbanen, uitgangscentrum  
de Caféstraat en nog veel meer .  .  . 
En dat alles onder ‘één dak’ en voor één speciale Avom-leden  
aanbiedingsprijs!  

Inclusief: 

   4 of 5 x logies in een comfortabele kamer met uitgebreid ontbijtbuffet  

   4 of 5 dg. onbeperkte drankjes uit het huisassortiment 

 

   4 of 5 dg. deelname  aan diverse aquasporten en andere groepslessen 

Exclusief: 

  toeristenbelasting  ca. € 1,- per pers. per nacht (ter plaatse te voldoen) 

  drankjes buiten het huisassortiment 

 
De speciale AVOM-Leden aanbiedingsprijzen zijn vanaf en per persoon, 
te boeken op beschikbaarheid van maart t/m mei 2013.  
Geef bij het reserveren uw AVOM-Leden pasregistratienummer op. 

Speciale Midweek aanbiedingen  ‘Alles Inclusief’  
‘Alles Inclusief’  vakanties. Alle AVOM-Leden ontvangen  

  op de normale prijzen. 

De Bonte Wever AssenDe Bonte Wever Assen  
speciale Midweek aanbiedingen met speciale Midweek aanbiedingen met   

VEEL AVOMVEEL AVOM--leden VOORDEELleden VOORDEEL 

‘Alles Inclusief’  ‘Alles Inclusief’  van  € 249,-  voor  €  224,- 
 

 

‘Alles Inclusief’ ‘Alles Inclusief’ van € 299,-  voor  € 269,- 
van zondag t/m vrijdag 

 


