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VAST WERKEN
Verschijnt 5x per jaar. In maart, mei, juli, oktober en december. De inhoud
van de artikelen in VastWerken hoeft niet noodzakelijkerwijs de mening van
het hoofdbestuur van de AVOM weer te geven.
De AVOM is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant,
nr. 402 59 764. De AVOM is aangesloten bij de Stichting Veteranenplatform
en lid van de International Maritime Confederation (IMC).

Nog geen lid van de AVOM of abonnee van VastWerken?
Ga naar www.avom.nl en meld u direct aan!
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Marine 525, het programma is bekend. Dit kunt u vinden op het internet, ga naar www.marine525.nl op de
brug kunt u doorklikken naar inschrijven en aanmelden
voor de Saamhorigheidsdag op 20 juni. Deze Saamhorigheidsdag is voor iedereen die bij de Koninklijke Marine
heeft gediend. Hebt u 1 jaar of langer gediend bij de KM
dan kunt u zich hier inschrijven. U ontvangt dan een uitnodiging en
alle informatie die u nodig heeft. Voor onze leden ook een mogelijkheid om niet-leden hier op te wijzen waarbij dan direct de opgave
voor lid van de AVOM mee genomen kan worden. De KM rekent met
60.000 aanmeldingen daar zijn dus minimaal 57.000 niet-leden bij.
Voor ons een goede gelegenheid om ons ledenaantal te vergroten.
De Saamhorigheidsdag valt gelijk met de Marineveteranendag. De
marine veteraan ontvangt net als in eerdere jaren een uitnodiging en
hoeft zich niet via de site aan te melden. De verwachting is dan ook
dat het een gezellige maar drukke dag gaat worden. Dus: AVOMleden: werf leden.
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VP 314 EN VP 302 IN
AUGUSTUS 1958.
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We hebben een nieuwe ledenadministrateur (Ger Blewanus) en een
nieuw programma voor de ledenadministratie daarmee zijn we voorbereid op de toekomst. Er moeten nog wel enkele zaken aangepast en
rechtgezet worden maar dan zijn we ook klaar voor de toestroom van
de 57.000 potentiele nieuwe leden. Ons adoptieschip Hr. Ms. Holland
zal in mei naar “de West” vertrekken, uiteraard als Zr. Ms. Holland.
Wij wensen de bemanning een geweldige West term toe, een behouden vaart en vergeet vooral niet er van te genieten in de vrije tijd die
geboden wordt. Zelf kijk ik nog vaak en met veel plezier terug naar
mijn West term in 1976 met de D815 Hr. Ms. Overijssel.
Het hoofdbestuur heeft de taken inmiddels goed verdeeld maar kan
altijd nog wel iemand gebruiken die zich in wil zetten bij evenementen en het organiseren van reünies. In mei is de raad van afgevaardigden (voorheen ledenraad) weer bij elkaar en dan vinden ook de
(her) verkiezingen van voorzitter en functionaris pr- en veteranen
plaats. Hebt u wensen, ideeën of zaken die de AVOM aangaan, meld
deze via uw afdeling zodat deze mee genomen kunnen worden in
de raad van afgevaardigden. De vereniging zijn wij allemaal en het
hoofdbestuur probeert alles in goede banen te leiden en de toekomst
voor de vereniging veilig te stellen. Dit kunnen wij doen met uw
inbreng, wat gaat er goed, wat niet en hoe kunnen we het verbeteren.
Wat moeten we doen om oud en actief KM personeel voor onze vereniging te interesseren. Gezien de hierboven genoemde aantallen niet
leden moeten we hier zaken kunnen verbeteren de kreet “zorg dat
je er bij komt” is voor ons altijd nog van toepassing. Dan nogmaals
een oproep voor bestuursleden, de afdeling Friesland met een prachtig adoptieschip dreigt zonder bestuur te komen. Kom op mensen
meld je aan, het geeft zoveel mooie dingen naast de noodzakelijke
bestuurstaken. Er moeten toch Friezen te vinden zijn die de afdeling draaiende kunnen houden. Binnenkort vindt weer de herdenking
plaats op 4 mei, het hoofdbestuur is vertegenwoordigd in Den Helder
en in Amsterdam. Ik wil u oproepen om hier ook aandacht aan te
besteden en stil te staan bij de gevallenen en onze bevrijders maar
ook bij de gesneuvelde collega’s in deze “vredestijd”.
Jan Bomhof
Algemeen voorzitter
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BESTUURSNIEUWS
VERZENDPERIKELEN
VASTWERKEN
Helaas is de maart-editie van
VastWerken bij heel veel abonnees veel te laat in de bus gevallen met alle gevolgen van dien.
Dit leidde terecht tot de nodige
irritaties bij de AVOM-leden en
natuurlijk ook bij het bestuur,
de redactie en de uitgever. Het
regende telefoontjes en e-mails
en werd er heel begrijpelijk geklaagd over het te lang uitblijven
van VastWerken.
De problemen vonden hun oorzaak in het incompleet printen
van de adresgegevens op de labels. Om precies te zijn: de huisnummers waren weggevallen.
De fout bleek na onderzoek te
liggen bij postbezorger Sandd,
waardoor de gehele oplage
nogmaals gedrukt en verzonden
moest worden. Het was namelijk
nauwelijks in kaart te brengen

wie nu wel en wie niet ons tijdschrift had ontvangen.
Het bestuur zal samen met de
uitgever uitzoeken waar en hoe
het exact fout is gelopen om
soortgelijk euvel in de toekomst
te voorkomen. Het betreffende
postbedrijf is om opheldering
gevraagd.
Excuses voor dit ongemak, maar
het was voor ons eveneens een
onmachtige situatie.
Bestuur, redactie en uitgever.

AANLEVEREN FOTOMATERIAAL
Regelmatig krijgt de redactie
fotomateriaal digitaal doorgestuurd, dat helaas onbruikbaar
is om in voldoende kwaliteit te
kunnen afdrukken. Voor drukwerk is namelijk een minimale
resolutie noodzakelijk. Ideaal
is 300 dpi of minimaal 500 kb.

Mooie foto’s die we bijvoorbeeld
tot een groter formaat willen ‘opblazen’ worden daardoor in een
te lage resolutie tekort gedaan.
Vandaar het verzoek om de foto’s
in een maximale grootte naar de
redactie te sturen. Gebruik hiervoor indien nodig het uploadprogramma WeTransfer. Dit is
gratis te downloaden en werkt
heel eenvoudig. Natuurlijk is het
ook mogelijk om foto’s per post
naar de redactie te sturen. De redactie scant dan de foto’s in het
juiste formaat en resolutie.
De foto’s gaan daarna meteen
retour afzender.
Voor vragen en opmerkingen
kunt u terecht bij onze
eindredacteur
Pieter Duijf,
T: +31 (0)6 103 139 70
E: redactie@avom.nl

LANDELIJKE
CONTACTDAG
VOORLOPIG PROGRAMMA LANDELIJKE CONTACTDAG
Het programma van de Landelijke Contactdag/Reünie van de AVOM ziet er in grote lijnen als volgt uit:
s
s
s
s
s
s

/NTVANGST
4OESPRAKEN
4AP LOS
!ANVANG UITGEBREID BUFFET
.OG EEN KOPJE KOFlE
%INDE EN TOT VOLGEND JAAR

 TOT  UUR
 TOT  UUR
 TOT  UUR
 UUR
 UUR
 UUR

Het partnerprogramma omvat deze keer een bezoek aan het Scheepvaartmuseum.
Gelieve dit van tevoren opgeven bij aanmelding.
Aanmelden door overschrijving van 15 euro per persoon op rekeningnummer 58 863 31 116
ten name van AVOM Apeldoorn en onder vermelding van Landelijke Contactdag.

BOVENSTAAND PROGRAMMA IS ONDER VOORBEHOUD.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met,
Martijn van ‘t Veer,
PR-functionaris van de AVOM
T: +31(0)6-14663132.
E: martijnvantveer@avom.nl
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DOELSTELLINGEN
AVOM
s

(ET BEVORDEREN VAN DE KAMERAADSCHAP VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING EN HET BEHARTIGEN
van de belangen van hen die als militair de Koninklijke Marine dienen en gediend hebben, in het
bijzonder de leden van de vereniging.

s

(ET ONDERHOUDEN VAN GOEDE CONTACTEN EN BETREKKINGEN VAN DE +ONINKLIJKE -ARINE

s

(ET MEDE HOOGHOUDEN VAN DE EER EN DE TRADITIES VAN DE +ONINKLIJKE -ARINE

s

(ET IN HERINNERING HOUDEN EN EREN VAN HEN DIE GESNEUVELD OF OVERLEDEN ZIJN IN DIENST VAN HET
vaderland en in bijzonder hen die in dienst van de Koninklijke Marine zijn gevallen.

s

)N GEVALLEN VAN MATERIÑLE OF IMMATERIÑLE NODEN OF ANDERE 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.

s

(ET HOUDEN VAN VERGADERINGEN BIJEENKOMSTEN EXCURSIES REàNIES ED

s

(ET UITGEVEN VAN EEN VERENIGINGSORGAAN EN ANDERE GESCHRIFTEN ZOALS 6AST7ERKEN EN mYERS

s

(ET ONDERHOUDEN VAN GOEDE CONTACTEN MET OVERHEIDSINSTELLINGEN EN ANDERE INSTANTIES

s

(ET BEHULPZAAM ZIJN BIJ HET HERSTELLEN VAN CONTACTEN TUSSEN OUD COLLEGAS VAN
de Koninklijke Marine.

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 overzee.
VastWerken kent daarnaast ook een behoorlijke verzamel- en bewaarwaarde. Bovendien zijn de
TARIEVEN CONCURREREND TE NOEMEN +ORTOM ALLEMAAL AANLOKKELIJKE INGREDIÑNTEN VOOR POTENTIÑLE
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
afdelingskas 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

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds met
middelen uit de BankGrio Loterij en Lotto. Uw deelname aan deze loterijen wordt daarom van harte aanbevolen.
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Dit jaar viert de Koninklijke Marine haar 525e verjaardag. VastWerken kijkt deze jaargang terug
op opmerkelijke en dramatische gebeurtenissen uit de rijke historie van deze oude, maar nog lang
niet versleten dame. Bijgaand verhaal gaat over korporaal/vliegtuigmaker, Miel Koelhuis, die in
augustus 1958 een amﬁbievliegtuig van de Marine Luchtvaart Dienst, de Martin Mariner, naar
Nieuw Guinea moest brengen en daarna met een andere Mariner weer terug naar Nederland.
Het werd een zeer bijzonder en speciale tocht.

MIJN HERINNERING AAN DE TRANSITVLUCHT MET
DE MARTIN MARINER VP 314 EN VP 302 IN AUGUSTUS 1958.
De Martin Mariner was van oorsprong een langeafstandsverkenningsvliegboot en is later omgebouwd tot amﬁbievliegtuig. Het werd gebouwd
door de vliegtuigfabriek Glenn Martin Company.
De Martin Mariners werden hoofdzakelijk gestationeerd te Biak, Nederlands Nieuw Guinea, en een
aantal bij het VSQ 8 te Valkenburg voor het trainen
van het vliegend personeel. De Martin Mariners, die
op Biak waren gestationeerd, werden voor het groot
onderhoud van Biak naar Nederland overgevlogen.
En na een groot onderhoudsbeurt, bij Fokker Papendrecht, werd het, na een laatste controle beurt
te Marine Vliegkamp Valkenburg, wederom naar
Biak overgevlogen. Dit betreft het relaas van Martin
Mariner VP 314 en VP 302.
De bemanning bestond uit:
Piloot / Bootcdt Cdt Ltzv de Jong
Piloot. Sgt van Wetering
Waarnemer. Ltzw van Bemmelen
Telegraﬁst. Sgt Visser
Bwtk. Sgt Smaling
Bwtk. Kpl Koelhuis
Boordkonstabel. Konst.1 Jacksteit
De vluchtroute was als volgt gepland via Marseille,
Athene, Abadan (Perzië), Karachi (Pakistan), Katunayaki (Ceylon) en eindbestemming Singapore.
Uit Biak vertrok, op een later tijdstip, de Martin
Mariner VP 302 met bemanning Ltzv Scheurs naar
Singapore waar de overdracht van beide vliegtuigen
plaats zou vinden. Een aantal dagen voor de ferryvlucht staat Martin Mariner VP 314 majestueus in
de zomerzon te glimmen, net terug van een grootonderhoud bij Fokker Papendrecht. Het toestel is
helemaal klaar voor de overtocht naar Biak.
Het vliegtuig wordt, na laatste controle door de
gronddienst, door de bwtk’s gereedgemaakt voor de
lange vliegreis. Koffers, vliegrantsoenen en de nodige reserve onderdelen zijn in dozen aan boord gebracht. Na thuis afscheid genomen te hebben, vertrekken we op 27 augustus 1958 om 07.42 ZT van
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Valkenburg naar Marseille, waar wordt overnacht.
De volgende dag vliegen we door naar Athene, met
eveneens een nachtstop. Op 29 augustus landen we
in Abadan. Daar staat de bemanning van VP 303,
Bootcdt Ltz Hoebing, en de uitgezonden technische
hulpploeg uit Valkenburg ons al op te wachten.
De Martin Mariner VP 303 was onderweg van Biak
naar Nederland, en staat in Abadan met motorstoring aan de grond. De hulpploeg uit Valkenburg,
met twee nieuwe motoren, verleende ondersteuning om het vliegtuig weer vliegklaar te maken
voor de vlucht naar Nederland. Het wordt voor ons
een nachtstop. De volgende ochtend starten we
door naar Karachi, maar de pech slaat toe. Tijdens
de dagelijkse vliegtuig- en motorinspectie, worden
we geconfronteerd met uitgelubberde cilinderuitlaat tapenden, die niet meer gerepareerd kunnen
worden, zodat één cilinder, en een aantal kapot
geraakte uitlaten moeten worden vervangen. Zo
stonden op dat moment twee Martin Mariners in
Abadan aan de grond. VP 303 staat in een KLM
hangaar, waardoor er voor VP 314 geen ruimte
meer is voor het vervangen van de kapot geraakte
cilinder. Dit probleem wordt opgelost door VP 314
buiten op het grote platform te parkeren. Een
bijkomend probleem is, dat er maar een paar uur
per dag aan het vliegtuig gewerkt kan worden,
namelijk vanaf zonsopgang tot een uur of tien ‘s
morgens. Daarna is het vliegtuig zo heet, dat je het
metaal niet meer met je blote handen aan kunt
raken. Wij, met het complete MLD detachement,
zoeken dan verkoeling in het zwembad van ons
logement, het “Seaman’s Home”. Nadat alle reparaties zijn uitgevoerd nemen we op 4 september 1958
afscheid van de technische hulpploeg en de bemanning van Ltzv Hoebink. Na technisch overleg,
vanwege de hoge dag temperatuur (in augustus, in
de schaduw gemiddeld 45 tot 50’C.), besluit onze
Bootcdt om tegen zonsopgang te starten.
De volgende stop is Karachi (Pakistan) en vervolgens Ceylon waar we op 6 september 1958 op een
6
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RAF. vliegveld te Katunayaki (Negombo) landen.
Na vliegtuiginspectie te Katunayaki, worden we
wederom geconfronteerd met een aantal kapotte
uitlaten en uitgelubberde tapenden die vervangen
moeten worden. Maar helaas zijn we door onze
reservevoorraad heen. We informeren bij de technische dienst van de RAF naar wat de mogelijkheden zijn om ons in die behoefte te voorzien. Maar
ook zij kunnen ons niet helpen. Rest ons, om de
reparatie uit te kunnen voeren, de noodzakelijke
onderdelen in Valkenburg aan te vragen. De aangevraagde onderdelen worden een aantal dagen later
per KLM post ontvangen, waarna het mankement
gerepareerd kan worden. Na alle reparaties te hebben uitgevoerd, bedanken we de mensen van de
RAF hebben voor hun technische ondersteuning en
vertrekken we naar Singapore.
13 September 1958 00,33 ZT vertrekken we uit
Negombo en na een vlucht van 10.35 uur landen
we in de middag op het RAF-vliegveld “Changi
Airport” te Singapore, waar we worden opgewacht
door Ltzv Scheurs, Bootcdt Martin Mariner VP 302
die een aantal dagen geleden uit Biak is vertrokken. De begroeting is alles behalve vrolijk. Scheurs
komt met de trieste mededeling dat Martin Mariner
VP 303, na een geslaagde start, terug was gevlogen naar Abadan en tijdens de landing in brand
was gevlogen en neergestort, vermoedelijk na een
geforceerde noodlanding. Daarbij waren alle bemanningsleden en de technische hulpploeg omgekomen. Het werd heel stil. Het was even slikken.
Later werd In het “Changi Creek Hotel”, waar de
bemanningsleden logeerden, nog druk over de verongelukte Martin Mariner geﬁlosofeerd. Op Changi
vindt de overdracht van beide vliegtuigen plaats. VP
314 wordt aan Ltzv Scheurs overgedragen en vliegt
kort daarna terug naar Biak. Na de overdracht is

VP 302 van ons en wordt gereedgemaakt voor de
terugreis naar Nederland. Edoch de pech slaat weer
toe. Na inspectie aan het vliegtuig blijkt dat de SB
vleugeltank “Boosterpump” het niet doet en uit
Nederland moet komen. Van “BB-Innerﬂap” , het
ophangpunt aan de rompbevestiging, is gescheurd
en moet worden gerepareerd. Met steun van de RAF
technische dienst, de reparatie is van dien aard dat
er een plaatwerker aan te pas moet komen, wordt
de gescheurde “Inner ﬂap” bevestiging vakkundig
gerepareerd.
29 augustus 1958 taxiën we uit “Changi Airport”
naar de startbaan, maar in een linkerbocht ondervindt de vlieger geen reactie meer op zijn neuswielbesturing. Alle hydraulische oliedrukmeters
staan op nul. Het toestel loopt van de taxibaan af,
recht op een sloot aan, maar door vol te “reversen”
komen we tijdig tot stilstand. Doordat de grond
keihard is, kunnen we zelfs achteruit taxiën tot we
weer op de taxibaan staan. Daar worden de motoren afgezet en de toren om een trekker gevraagd.
Een grappige bijzonderheid: de drijver van de
linkervleugel hangt praktisch boven de weg en een
Maleisische buschauffeur moet vol in de remmen
om de drijver te ontwijken. Met zijn neus nagenoeg
tegen de voorruit geplakt en ogen als schotels zo
groot zat hij van schrik en verbazing bij te komen.
Gelukkig wordt de drijver niet geramd. De oorzaak
blijkt een gescheurde hydraulische hoofdleiding,
waarvoor onderdelen uit Nederland moeten worden aangevraagd. Doordat de nummering van de
onderdelen in het onderhoudshandboek en het
partnummer niet met elkaar in overeenstemming
zijn, geeft dit nogal eens verwarring. In ons geval
resulteerde dit in het ontvangen van niet-passende
onderdelen. Hierdoor duurt het tot 1 oktober 1958
dat we weer kunnen vertrekken. De terugreis gaat
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via Butterworht (Malakka), Katunayaki, Karachi,
Abadan, Beiroet (Libanon), Catania (Sicilië) naar
onze thuishaven Valkenburg. De reis verloopt voorspoedig. Op 4 oktober 1958 zijn we al in Karachi.
We logeren daar in het KLM-hotel.
Op 5 oktober 1958 wordt op het vliegveld een kleine
inspectie aan het vliegtuig uitgevoerd. Op 6 oktober
1958 02.05 ZT vertrekken we uit Karachi met bestemming Abadan, vluchtduur 7.30 uur. Naarmate
we Abadan naderen wordt het stiller aan boord. Na
de landing rijden we in de voor ons bekende oude
autobus naar het “Seaman’s Home”. De volgende
ochtend bezoeken we de begraafplaats waar onze
verongelukte collega’s liggen. Iedereen staat in gedachten verzonken. Het was maar zo kort geleden
dat we ze gesproken en gezien hadden. Ik heb ze
allemaal goed gekend. We brengen hen een laatste
groet. Na wat foto’s vertrekken we naar ons logeeradres en in de namiddag naar het vliegtuig om
het wederom vlieggereed te maken voor de volgende vlucht naar Beiroet (Libanon).
8 oktober 1958 11.01 ZT vertrekken we met weemoed uit Abadan. De route Abadan naar Beiroet
verloopt echter niet zo voorspoedig. Tussen Bagdad
en Damascus worden we boven de Syrische woestijn door een tweetal uit Damascus afkomstige MIG
straaljagers onderschept en gedwongen op Damascus Airport te landen. Er is een conﬂict tussen
Syrië en Libanon waarbij Amerikaanse mariniers in
Libanon geland waren en het vliegveld van Libanon
bezet houden. We taxiën tot aan de verkeerstoren
waar op verzoek van de verkeersleiding de motoren worden afgezet. Niemand mag het vliegtuig uit
tot dat het toestel geheel is omsingeld door zwaar
bewapende Syrische militairen. De Bootcdt wordt
verzocht uit te stappen. Ik doe de deur open en
laat de vliegtuigtrap neer. Dreigend worden al mijn
bewegingen gevolgd. De Bootcdt Ltzv de Jong stapt
uit het en gevraagd in te stappen in een gereedstaand legervoertuig. Kort daarop mag ook de rest
van de bemanning uitstappen. Op het moment dat
Ltzw van Bemmelen, uit het vliegtuig stapt, springt
met een enorme knal een hydraulische remleiding,
waardoor onze waarnemer rood van de hydraulische olie naar buiten komt. Even is er paniek onder
de Syrische militairen. Zij denken aan een explosie,
of misschien wel aan een geheim wapen. Na enige
toelichting van onze kant wordt het wat rustiger
en worden we onder de SB-vleugel bijeengebracht.
Daar moesten we gaan zitten. Terwijl de militairen
dreigend om ons heen staan krijgt 1e Bwtk Smaling toestemming om de hydraulische leiding te
repareren. Ik moet met een Syrische militair mee
het vliegtuig in voor onderzoek. Nose turret, galey, ﬂightdeck, bunk, achtersectie, aggregaatdeck
en zelfs de tailturret worden grondig onderzocht.
Eenmaal in de groep gearriveerd komt kort daarna
ook onze Bootcdt terug. Er worden korte Syrische
militaire commando’s gegeven, waarna de wapens
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minder dreigend worden gehanteerd. Intussen
heeft Smaling kans gezien om een nieuwe hydraulische leiding te laten maken. Hij kan hierbij kiezen
uit een Amerikaanse werkplaats of een Russische.
Ze hebben zelfs voor hem een keurige passend
trompetstukje aangedraaid! Na kort overleg, met
de militairen, mogen we weer aan boord en worden
de motoren gestart. Onder begeleiding taxiën we
naar de startbaan en gaan we in “Take-off’” naar
Beiroet en schuin achter ons worden we wederom
begeleid door een MIG jager die later van ons

afscheid neemt. Kort na “Take-off’ valt de “hull
transferpump” uit. Voor het laatste half uurtje
vliegen moeten we met de handpomp brandstof uit
de “hulltank” naar de vleugel tanken overpompen.
We klimmen eerst naar 10.000 Ft om veilig over de
bergen te komen.
Als we in Beiroet landen, weten we niet wat we
zien. Het hele vliegveld is rondom afgezet door
Amerikaanse mariniers en tanks. Na nog wat gesleutel aan het vliegtuig gaan we met twee busjes
richting stad, naar ons hotel. De chauffeur kent
echter maar één stand van het gaspedaal en dat is
gewoon plankgas. En als we voorzichtig naar voren
brengen dat we nu ook weer niet zo’n haast hebben, luidt het antwoord: “Ja, maar er zitten overal
sluipschutters, die schieten op alles wat beweegt en
dan moet je ze geen tijd geven om goed te kunnen
richten...”! We krijgen nauwelijks enige nachtrust.
De Amerikanen rijden voortdurende patrouilles
door de stad en dat doen ze met tanks! Ieder kwartier davert er zo’n kolos door de straat... welterusten. De volgende dag gaan we reeds vroeg naar het
vliegveld, want er moet nog het een en ander aan
het vliegtuig gesleuteld worden en de animo om
nog een dag te blijven is uiteraard niet al te groot.
In de loop van de ochtend is het vliegtuig gereed
en vertrekken we naar Catania (Fontana Rosa) op
Sicilië. Daar arriveren we laat in de middag. Er zijn
gelukkig geen mankementen aan het vliegtuig,
zodat we de volgende dag tijdig kunnen vertrekken
voor de laatste ruk naar Valkenburg.
Op 10 oktober 1958 06.43 ZT vertrekken we uit
Catania. Geheel zonder probleem verloopt dat niet.
Reeds boven Marseille krijgen de vliegers te horen,
dat Valkenburg dicht zit met mist en laaghangende
bewolking en er geen GCA beschikbaar is voor een
instrumentnadering, zodat gerekend moet worden
8
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op uitwijken naar een ander vliegveld. Dit bericht
wordt onderweg nog eens bevestigd door Parijs en
Brussel. Pas boven Woensdrecht krijgen de vliegers
van Amsterdam te horen, dat Valkenburg toch kans
heeft gezien iets te improviseren en we op de noodfrequentie een GCA-approach kunnen maken.
Dit lukt perfect, zodat we na de landing 14.00 ZT,
naar het hoofd platform kunnen taxiën, en waar
we voor het vliegdienstgebouw worden geparkeerd.
Daar worden we onder anderen opgewacht door
Commandant Marine Luchtvaart Dienst en de
Commandant van het Marine Vliegkamp Valkenburg. Daarnaast ziet het rond het platform zwart
van de mensen en we beginnen ons al af te vragen wie van onze bemanning er zo’n omvangrijke
familie op nahoudt. Wat blijkt echter: er is die dag
toevallig een ouderdag georganiseerd. Dit programma is letterlijk de mist in gegaan en het enige wat
ze nog kunnen bieden was een Martin Mariner, die

uit Singapore zou arriveren. En dus wordt iedereen
naar het platform gedirigeerd. Samenvattend: een
reis met veel “ups and downs”, maar die ik voor
geen goud had willen missen en aan het graf van
onze verongelukte Martin Mariner collega’s, VP 303,
in Abadan te mogen staan. VP 302 werd na groot
onderhoud niet meer naar Biak overgevlogen maar
per schip getransporteerd waar het op 17 december
1959 in de Patipibaai, vlak voor Fak Fak, tijdens een
waterlanding verongelukte en in een aantal stukken brak en zonk. Vijf van de achtbemanningsleden kwamen om het leven, ikzelf behoorde tot de
gelukkigen die deze ramp overleefden. Dit verhaal
komt in een volgende aﬂevering van VastWerken
aan bod.
Met dank aan Ruud van Leerdam
Tekst: Miel Koelhuis

150 JAAR BRONBEEK
WONEN IN EEN MUSEUM
Dit jaar bestaat het Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen Bronbeek 150 jaar. Reden voor de
redactie van VastWerken om een bezoek te brengen aan dit tussen Arnhem en Velp gelegen parkachtige landgoed. Op het programma staan een bezoek aan het bijbehorende museum en een
gesprek met een tweetal bewoners.
een tentoonstelling ingericht: 150 jaar Bronbeek –
Wonen tussen trofeeën. De bezoeker wandelt bijna
letterlijk door anderhalve eeuw geschiedenis. 15
kleurrijke bewoners uit het verleden hebben allemaal een eigen vitrine. Militairen met ieder hun eigen verhaal. Treurig en aangrijpend maar ook hilarisch en anekdotisch, maar vooral gedenkwaardig.
Daarnaast is er op het landgoed de tentoonstelling
Bronbekers in Beeld, waarin 7 van die 15 Bronbekers in eigentijdse kunstwerken zijn verbeeld. De
museumcollectie omvat overigens ruim 45.000
voorwerpen, waarvan het grootste gedeelte zorgvuldig wordt bewaard in een ondergronds depot
met een vloeroppervlak van 450 m2 en is ingedeeld
in drie verschillende klimaatzones.

De aanblik van het paleisachtige hoofdgebouw is
indrukwekkend en tegelijkertijd sereen en ook de
bijgebouwen zoals de commandantwoning en het
reünie- en congrescentrum Kumpulan stralen iets
onberoerds en een zekere kalmte uit. Zo nu en dan
rijdt er een auto het terrein op of af. De entree van
het museum en woonverblijven is majestueus.
De gangen zijn hoog, breed en lang. De sfeer ademt
geschiedenis. Bij de eetzaal staat een aantal rollaters met een militaire precisie in het gelid. In het
museum is een permanente expositie te zien:
Het verhaal van Indië en toont de rol van de koloniale staat. Op de begane grond is speciaal ter
gelegenheid van de 150e verjaardag van Bronbeek

Op het 200 jaar oude landgoed staan her en der
herdenkingsmonumenten en andere bezienswaardigheden geposteerd. Een wandeling langs alle objecten in deze tuin duurt een kleine anderhalf uur.
Kortom, Landgoed Bronbeek is gewoon een leerzaam en ontspannend dagje uit. Het interview met
de twee bewoners, Piet van Dongen(82) en Marten
Lubberts(73), vindt plaats in de Poorterszaal op de
benedenverdieping. Allebei dienden ze in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. Lubberts woont nog
maar enkele maanden op Bronbeek, terwijl van
Dongen er al bijna 7 jaar resideert. Om hun kamers en de eetzaal te bereiken moeten ze door het
museum lopen. Als je erover nadenkt, is het een
wat vreemde gewaarwording. Het is leven in een
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welhaast waarachtige droom. Ze wonen bijkans is
het museum. Van Dongen zwaaide in 1982 na 36
jaren bij de marine af. Nadat zijn echtgenote kwam
te overlijden, viel hij in het bekende zwarte gat.
Bronbeek bleek uiteindelijk dé oplossing. “Na aﬂoop
van een open dag was ik meteen verkocht en vroeg ik
of ik niet gewoon kon blijven. De omgeving voelde erg
vertrouwd. Gelukkig was de wachtlijst niet al te lang
en kon ik binnen een maand verhuizen naar hier!”
Lubberts, die leunt op een in het oog springende
Balinese wandelstok met een handvat van messing in de vorm van een eendenkop: “Bronbeek was
eigenlijk mijn enige optie. Ik kon nergens anders naar
toe.”
Als dienstplichtige diende hij in de jaren
1958/’59/’60 bij de Marine Luchtvaart Dienst. Zijn
functie was die van vliegtuigmaker en radioradarmonteur. Na zijn diensttijd emigreerde hij naar
Canada, trouwde en kreeg kinderen. Toen zijn
Canadese avontuur op de klippen liep, kocht Lubberts een boot en voer ermee naar het Caribische
gebied. Vele jaren was deze boot zijn huis. “Om in
mijn levensonderhoud te voorzien deed ik veel batik op
Bali en liet deze vervoeren naar St. Maarten. Ik ontwierp dameskleding. Daarnaast runde ik een visrokerij.
Ik leverde op bestelling aan grote en chique hotels.”
Het leven op Bronbeek bevalt hem. “De kamers zijn
misschien wel wat klein, maar ik heb mijn halve leven
op een boot gewoond en daar was het altijd passen en
meten. Ook al heb ik hier de gemiddelde leeftijd van de
bewoners sinds mijn komst behoorlijk omlaag weten
te halen, we hebben toch een gezamenlijk verleden.
Komende zaterdag vier ik op Bronbeek mijn verjaardag.
Dan komen mijn broers en zussen op bezoek. Ze kunnen dan gewoon mee-eten en zelfs blijven slapen in de
logeerverblijven. Na een paar maanden ben ik al vrij
goed ingeburgerd. Op mijn scootmobiel trek ik er gere-

geld op uit, bijvoorbeeld om boodschappen te doen in de
supermarkt of om naar het Openluchtmuseum te
tuffen. In mijn kamer zit ik veel achter de computer.
Dat is mijn navelstreng naar de wereld. Met mijn kinderen in Canada bel ik via Skype.”
Van Dongen verhuisde 7 jaar geleden van Langbroek naar Bronbeek. Hij vindt daar de geborgenheid die hij zocht. Hij begeeft zich niet zo vaak
meer buiten het landgoed. Reünies buiten de poort
bezoekt hij nauwelijks nog. “Ik schilder wat, och
eigenlijk kladder ik maar wat. Verder maak ik scheepsmodellen van karton. Dat vergt heel veel geduld. Voor
de echte ontspanning doe ik mee aan de biljartcompetitie, maar die stelt niet veel voor. Ik geniet van iedere
dag op Bronbeek…” zegt hij tot besluit. Voor aspirant-bewoners worden geregeld open dagen gehouden. Dit jaar vinden deze nog plaats op maandag 3
juni, maandag 2 september en maandag 25 november 2013.
Enkele voorwaarden om in aanmerking te komen voor
een woonplek op Bronbeek zijn:
s
s
s

s

6ETERAANMAN OF VROUW EN NIET BEHORENDE TOT
de categorie ofﬁcieren;
!LLEENWONEND
%EN LEEFTIJD HEBBENDE VAN  JAAR OF OUDER EN
in staat zijnde om de algemene dagelijkse
handelingen zelf uit te voeren.
/NDER OORLOGSOMSTANDIGHEDEN OF DAARMEE
vergelijkbaar (vredesmissies van de VN)
hebben gediend.

Zie ook: W: www.defensie.nl/cdc/bronbeek/tehuis/toelatingsvoorwaarden & www.bronbeek.nl.
Tekst en interviews: Pieter Duijf

BRIEF UIT
ENGELAND
Handgeschreven brieven krijg je tegenwoordig niet
veel meer, maar begin maart kreeg de redactie van
VastWerken er een van marine-veteraan Eddie Eichelsheim, 78 jaar inmiddels, woonachtig in Engeland en
nog steeds actief als archivaris en vice-voorzitter van
de Royal Naval Association in Wallasey nabij de bekende Engelse havenstad Liverpool.
“Begin maart bracht ik samen met mijn echtgenote
een bezoek aan Liverpool, waar de Hr. Ms. Johan de
Witt en Hr. Ms. Groningen lagen aangemeerd bij
de Pier Head Landing Stage aan de Mersey River.
Als marine-veteraan kwamen veel herinneringen
bij mij naar boven toen we hier aankwamen met
Smaldeel 5 in de jaren 1952-’55, eerst met Hr. Ms.
De Zeeuw en later met de Hr. Ms. Van Amstel.
Daarna kreeg ik verkering en woon nu al een groot
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aantal jaren in Engeland. De invitatie van het
Nederlandse Consulaat om een cocktailparty bij te
wonen aan boord van Hr. Ms. Johan de Witt kwam
na al die tijd dan ook voor mij en mijn vrouw
Margeret als een aangename verrassing. De ontvangst door de kapitein was hartverwarmend. We
mengden ons tussen de bemanning en de andere
aanwezigen. Het was erg gezellig allemaal. Na
een gesprek met Ltz2 Klöter over de werking van
het schip en een paar potjes bier ging ik verder en
kwam ik Ltz3 Gerwin Boomaars en Ltz3 Melanie
Verbrugge tegen. Zij zetten de gastvrijheid voort
met een klein hapje en een glaasje wijn.
We gingen om 22.30 uur met een ﬁjn gevoel van
boord. Het was het gevoel van vroeger uit de tijd
dat ik deel uitmaakte van de Koninklijke Marine.
Op zondag gingen mijn vrouw en ik terug aan
10
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boord voor een rondleiding door Ltz3 Gerwin Boomaars, waarmee we enkele dagen eerder kennis hadden gemaakt. Het zag er uit als een 5-sterrenhotel:
12 dekken hoog, een grote kombuis en luxe hutten
met ieder 2 kooien. Er valt veel over te schrijven,
maar de hoofdzaak is, dat ik weer ‘shipmates’ heb
ontmoet en ik moet zeggen dat er inderdaad in die
55 jaar veel is veranderd, ‘for better or worse’…
Ik hoop mijn ‘shipmates’ terug te zien op de Veteranendag van de Koninklijke Marine in Den Helder.
Tot dan!
Eddie Eichelsheim
KM Veteraan, nummer 35-10-13094.
18 Nelson Court
130 Rowson Street - Wallasey
CH45 2 LZ / United Kingdom

Aan boord van Hr. Ms. Johan de Witt, van links naar
rechts: Margaret Eichelsheim, Eddie Eichelsheim en Ltz3
Gerwin Boomaars.

ODE AAN DE JARIGE
KONINKLIJKE MARINE
Onderstaande woorden met bijbehorende fotocollage stuurde Fred Boogert uit Zwijndrecht naar de
redactie van VastWerken. Woorden uit het hart
gegrepen en plaatjes die tot ieders verbeelding
spreken van iemand die met oprechte weemoed
terugdenkt aan zijn tijd bij de Koninklijke Marine,
die dit jaar een dubbele verjaardag viert. “Ik wil
op mijn manier de Koninklijke Marine hartelijk
feliciteren met haar 525-jarig bestaan en met het
al 200 jaar dragen van het predikaat ’Koninklijk’.
Ik heb van 24-01-1955 tot 24-10-56 bij de Koninklijke Marine gediend als 2e klas Vliegtuigmaker
bij de Marine Luchtvaart Dienst [MLD] en later bij
de Marine Brandweer op Vlieg Kamp Valkenburg
[MVKV] te Katwijk. Door omstandigheden ging ik in

1956 uit dienst, maar m’n hart ligt na al die jaren
nog steeds bij de marine. In de burgermaatschappij heb ik nooit kunnen wennen. Vandaar dat ik
de Koninklijke Marine wil bedanken voor de 21
maanden vreugde die ik heb meegemaakt, op een
enkele vliegtuigongelukken na. Die waren zeer
aangrijpend voor alle betrokkenen. De vriendschap
en de kameraadschap die we onder elkaar hadden
waren 100 % safe. Daarom niets dan lof voor onze
Koninklijke Marine.“
Fred Boogert, Zwijndrecht.
Tekst & Foto: Fred Boogert
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NIEUWS VAN
ZR. MS. HOLLAND
Als Vastwerken bij u in de bus valt dan is Hr. Ms.
HOLLAND sinds enkele dagen Zr. Ms. HOLLAND en
staan wij op het punt naar de West te vertrekken.
De afgelopen maanden zijn wij erg druk geweest
met het opwerken en voorbereiden voor het Caribische gebied. Ik wil u graag meenemen in dat gebeuren en uitleggen hoe wij ons daar doorheen hebben
geslagen. Tijdens de laatste maanden van 2012 zijn
onze beproevingen met de geïntegreerde mast afgerond. Hoewel nog niet alle sensoren helemaal zijn
opgeleverd, kan ik uit de praktijk melden dat de
prestaties zondermeer uitstekend zijn te noemen.
Aan dit resultaat is niet alleen hard gewerkt door
de mensen van Thales Nederland maar ook door
onze specialisten van het Marinebedrijf, CAMS/
Force Vission, en de Defensie Materieel Organisatie.
Vanaf begin januari heeft 2013 in het teken gestaan
van het opwerken tot operationeel gereed. Ons uiteindelijke doel is om goed voorbereid af te kunnen
reizen als stationsschip in het Caribische gebied.
Naast de SARC-perioden onder leiding van Sea
Training Command zijn velen ook weer terug de
schoolbanken in gegaan. Tijdens deze periode hebben wij ook voor het eerst ons beveiligingsteam van
het Korps Mariniers aan boord mogen verwelkomen. Zij zijn de komende zes maanden onderdeel

Vast_Werken_2013_2.indd 12

van onze bemanning en deel van het boardingteam. Zoals u ziet maakt de samenwerking VlootKorps weer verdere stappen. Als ik dit artikel schrijf
is het begin april en hebben wij net de Netherlands
Operational Sea Training, de NOST, met voldoende
resultaat (SATISFACTORY) afgerond.
De NOST is waarschijnlijk wel bij iedereen bekend.
Voor de ouderen onder u, de NOST wordt niet
meer uitgevoerd in Portland maar sinds ongeveer
12 jaar vanuit het wonderschone doch afgelopen
weken o zo koude Plymouth. Tijdens de gehele
NOST lagen we echter niet in Plymouth maar in
het ﬁctieve Freeport, dat weer in Brownia is gelegen. Anders dan bij de fregatten ligt bij ons de
nadruk niet op onderzeeboot jagen, lucht verdedigen en oppervlakte schepen aanvallen. Bij het
Patrouilleschip ligt de nadruk op het onderscheppen van drug runners, het oppakken van piraten
en verlenen van noodhulp. En natuurlijk ook op de
verschillende brand-, averij-, en gevechtsschadeoefeningen. Wel draaien we mee met de fregatten in
luchtverdedigings- (ADEX) en oppervlaktebestrijdingsoefeningen (SURFEX) maar dat is met name
bedoeld om de commandocentrale goed te kunnen
trainen. Hoewel wij hier niet voor zijn ontworpen,
kan ik wel zeggen dat wij met onze sensoren zeker
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tropenkleden, teveel om op te noemen. En daar
tussendoor gaan ook nog diverse testen verder,
komen fabrikanten aan boord om systemen op te
leveren, te herstellen of te modiﬁceren en voert
het Marinebedrijf noodzakelijk onderhoud uit. O
ja, compensatie- en inschepingverlof opnemen, en
wachtlopen mogen we natuurlijk ook niet vergeten.
In mijn ogen een redelijke uitdaging met slechts
60 mannen en vrouwen aan boord om alles op te
lossen. Maar na drie jaar aan boord durf ik wel te
stellen dat een kleine bemanning het allerbeste
boven brengt in mensen. Dat een kleine bemanning
nog meer onderlinge banden geeft en dat iedereen
meer dan 100 procent inzet laat zien. Met die inzet,
bezieling en bevlogenheid sloegen wij ons door de
NOST en slaan wij ons door deze voorbereidingen
heen, op weg naar het Caribische gebied.

ons mannetje staan in deze oefeningen. Na onze
terugkomst in Den Helder stopte het niet. Vrijwel
meteen na binnenkomst is de voorbereiding voor
onze Westreis begonnen. Brandstof, munitie, voeding, toko en BEVO-artikelen laden. Missiegerichte
brieﬁngs volgen, standard operating procedures
(SOPs) nalopen en herzien, kaarten aanvragen,

Volgende keer neem ik u mee in de dagelijkse
dienst aan boord van het Patrouilleschip in de
West.
Chris van den Berg
Commandant Zr. Ms. HOLLAND
Foto’s: Edwin Benschop (1), Jos Reijmers (2)

MARINEDAGEN
2013
Kades vol authentieke Tall Ships en moderne marineschepen. De Marinedagen, van 20 tot en met 23
juni, vallen in 2013 samen met Sail Den Helder, en
niet zonder reden. In aanwezigheid van historische
schepen herdenkt de Koninklijke Marine haar eigen
geschiedenis, maar ook het feit dat zij al die eeuwen innovatieve schepen heeft gevaren. Het jaar
2013 staat voor het maritieme krijgsmachtdeel in
het teken van 525 jaar georganiseerde Zeemacht in
Nederland. De Marinedagen in Den Helder, gecombineerd met Sail, zijn het hoogtepunt van het
jubileumjaar. Donderdag 20 juni opent de marine
overdag haar deuren voor oudgedienden, actief dienend marinepersoneel en andere gasten. Een deel
van de marinehaven is dan ook open voor bezoekers van Sail Den Helder.
Vrijdag 21 juni en zaterdag 22 juni is de marinehaven te bezoeken van 10.00 tot 23.00 uur. Op zondag
23 juni is het terrein toegankelijk tot 18.00 uur. De
Koninklijke Marine zet zich al eeuwenlang dagelijks in voor veiligheid op en vanuit zee. Vloot en
mariniers werken samen om de maritieme veiligheid in Nederland, en ook ver daarbuiten, te waarborgen. Met demonstraties van ondermeer vloot en
mariniers, marineschepen en helikopters laat de
marine, samen met al haar partners, de duizenden
bezoekers van de Marinedagen zien hoe zij op innovatieve wijze opereert, ver weg en dicht bij huis.
Iedere dag zijn er uiteenlopende publieksactivitei-

ten, zoals straattheater, ﬂyboarddemonstraties en
podiumkunsten. Op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond wordt het dagprogramma om 22.45 uur
afgesloten met een indrukwekkend vuurwerk.
De locaties waar dit grootse evenement wordt
gehouden zijn Willemsoord en de Nieuwe Diepkade.
Op zaterdag 22 juni vinden de meeste activiteiten
plaats met onder andere een Caribische middag,
uitgebreid kindervermaak en een crewparade op de
route Willemsoord-Centrum-Willemsoord.
Bron: Ministerie van Defensie en Sail Den Helder
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DE MARINE NÁ DE MARINE
ANTON SMITS: “MIJN KLEDINGNUMMER KEN IK
NA 57 JAAR NOG STEEDS UIT MIJN HOOFD!”
In de tweede aﬂevering van de serie ‘De Marine na de Marine’ is
het woord aan Anton Smits, PR-man van de AVOM-afdeling OostOverijssel en voorzitter van de Veteranensociëteit Enschede. Om een
toekomst als textielarbeider in zijn geboortestreek te ontvluchten
ging hij in de jaren vijftig een vrijwillig dienstverband aan met de
Koninklijke Marine als kanonnier. Tweemaal werd hij uitgezonden
naar voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. Ook verbleef hij in de
Nederlandse Antillen Aan boord van Hr. Ms. De Zeven Provinciën
vergezelde hij in 1957 Koningin Juliana en Prins Bernhard naar Zweden op staatsiebezoek, al kreeg hij ze op het schip amper te zien. Ook
maakte Anton Smits zijn opwachting tijdens de begrafenis van Prins
Bernhard in 2004. Hij werd hiervoor speciaal uitgenodigd. Anton
Smits is drager van het Nieuw-Guinea Herinneringskruis met Gesp
en drager van de Herinneringsmedaille Huwelijksfeest Prins WillemAlexander en Prinses Maxima.
Als rasechte Tukker leek de jonge Anton Smits te
zijn voorbestemd om zijn toekomstige arbeidzame leven te slijten in de in die tijd ﬂorerende
textielindustrie, als wever om precies te zijn.
Maar na twee jaar hield hij het voor gezien.
Oud worden in de fabriek was geen optie voor
hem. In het najaar van 1956 gaat hij een
verbintenis aan bij de zeedienst als matroos der
3e klasse.

“Ik zag al die oude wevers krom lopen en ze waren
haast doof, want van oordopjes had men toen nog
nooit gehoord. Na een gesprek met mijn ouders
meldde ik me bij de marine. Na diverse keuringen
begon op 10 september 1956 mijn loopbaan bij de
Koninklijke Marine. De opkomst was in het Marine
Opkomst Centrum in Hilversum. Bij aankomst daar
werd ik meteen naar de kapper gestuurd, vervolgens werd de kleding uitgereikt om tenslotte te
worden ondergebracht in Barak l12. Dat was mijn
onderkomen de eerste tijd. De eerste dagen was ik
vooral bezig met het merken, ofwel het nummeren
van alle kledingstukken. Nu na 57 jaar ken ik mijn
nummer nog steeds uit mijn hoofd: 23278. Ik kan
het wel dromen. Na een week begon de militaire
vorming.”

Je werd opgeleid tot kanonnier. Was dat een eigen
keuze of werd dat voor je bepaald?
“Ik denk dat deze ‘keuze’ werd bepaald door de test
die ik van tevoren had gemaakt en ook waar de
marine op dat moment behoefte aan had. In mijn
tijd waren dat vooral veel kanonniers voor allemaal
die grote schepen en kruisers.” Na vier maanden
opleiding wordt Anton Smits op 28 januari 1957
geplaatst aan boord van Hr. Ms.’De Ruyter, waarna
detachering volgt bij de Technische Opleidingen der
Koninklijke Marine. Aan boord van Hr.Ms De Zeven
Provinciën doorloopt hij de vakopleiding. In juli
1958 vertrekt hij per Hr. Ms. Overijssel vanuit Den
Helder naar Nederlands Nieuw-Guinea en is hij
inmiddels opgeklommen tot de rang van Matroos
der 1e klasse. In december 1959 keert hij terug
naar Nederland en wordt hij geplaatst op de Hr.Ms.
Tromp en gedetacheerd aan boord van Hr. Ms. De
Zeven Provinciën. Begin 1962 vertrekt hij per Hr.
Ms. Limburg naar de Nederlandse Antillen.
Na terugkeer in Nederland wordt Anton Smits op
eigen verzoek op 1 januari 1963 eervol ontslagen
uit de zeedienst en gaat hij met Groot Verlof.

Je komt in een pure mannenwereld terecht, ver weg
van huis. Je trekt op met mannen die wellicht nog
nooit van tevoren hebt ontmoet of gezien?!
Wat is dat voor een gewaarwording?
“Het was wel even wennen. Voor het minste of
geringste sprong je in de houding. Het was beslist
geen slappe hap, maar ik ben er doorheen gekomen. Ondanks het strenge regime ervoer ik deze
eerste maanden als positief. En wat die mannenwereld betreft. Daar groei je vanzelf in.”
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Je was tweemaal lange tijd onderweg naar de voormalige koloniën. Hoe verliep het contact met het
thuisfront?
“Op al die reizen en oefeningen schreef je en kreeg
je gewoon op een ouderwetse manier brieven. Dat
gebeurde per post. Er waren toen nog geen draagbare telefoons of iets dergelijks. Het is inmiddels
ook al zo’n zestig jaar geleden.”
De kameraadschap binnen de marine is doorgaans
groot, of vergis ik me? Hoe verklaar je deze kameraadschap? Heb je bij de marine vrienden voor het
leven ontmoet?
“Ik heb bij de marine veel kameraadschap meegemaakt en na zoveel jaar heb ik nog een warme
vriendschap met enkele makkers uit die tijd. Ze
wonen bijna allemaal in Enschede en één van hen
in Weesp. Veel contacten heb ik ook tijdens reünies in Den Helder of waar dan ook. Ik blijf maar
handen drukken. Er zijn heden ten dage nog steeds
mensen die niet begrijpen dat je ‘eens een marineman altijd een marineman’ blijft en dat je tijdens
een expeditie die anderhalf jaar duurt nog steeds
goed met elkaar moet en kunt omgaan. Je zit tenslotte met 280 man bij elkaar op de lip. Dan moet
alles gewoon in goede harmonie verlopen. Van
posttraumatische stress hadden we toen nog nooit
gehoord…”
Nieuw-Guinea was een heftige periode. Je hoorde tot
de laatste Nieuw-Guinea-gangers, de hekkensluiters
zoals je dat zelf treffend zei. Met welk gevoel ging je
er naar toe, met een gevoel van ‘ik kom nooit meer terug’? Dramatische dingen meegemaakt daar? En hoe
was het contact met de plaatselijke bevolking?

werden opgehaald met een auto. Toen ik afzwaaide
had ik nog geen idee wat ik verder zou gaan doen.
Ik kwam in contact met een kennis. Die had werk
voor mij in het magazijn van het GEB. Dat heb ik
twee jaar gedaan en daarna werd ik bij het GEB
vrachtwagenchauffeur. Dat heb ik 35 jaar volgehouden totdat ik in de VUT ging. Het was wel een
hele overgang na mijn diensttijd, maar ik heb het
samen met mijn vrouw Wisje goed ingevuld. Ik ben
een tevreden mens. De Koninklijke Marine heeft
mij gevormd tot wie ik nu ben. Mijn hart ligt nog
steeds bij de marine. Als ik niet getrouwd was, dan
was ik bij de marine gebleven!”
Je bent actief binnen de Veteranenbeweging.
Wat is je motivatie om dit te doen?
“Ja, ik ben tegenwoordig voorzitter van de Veteranensociëteit Enschede. Ik ben zonder ervaring
als voorzitter in deze functie gestapt. Dat werk of
hobby probeer ik zo goed mogelijk te doen. Ik hou
niet van zeurpieten. Daarom hebben ze mij misschien wel gekozen en misschien ook wel bij gebrek
aan iets anders, maar ze zijn tevreden met mij, dus
dan ben ik dat ook!”
Tenslotte, hoe belangrijk is het AVOM-lidmaatschap
voor jou?
“Met de AVOM, daar sta ik mee op en ik ga er mee
naar bed. Daar doe ik alles voor. Ik heb daar in de
loop der jaren heel veel vriendschap en warmte ondervonden. Ik verzorg de PR voor de afdeling Overijssel. Elke drie maanden stuur ik ons afdelingsblad
Baksgewijs naar onze beschermheer, viceadmiraal
M.J.M. Borsboom. Ik heb daar eens kennis mee mogen maken, iets wat in onze tijd nooit voorkwam.”

“Die periodes zijn wat mij betreft goed verlopen. Ik
heb wel ‘s nachts veel oorlogswacht gelopen. Een
paar keer hebben we geschoten op vliegtuigen van
Soekarno. Achteraf bekeken hebben we gewoon
geluk gehad. Vooral in 1962 toen we al die verhalen hoorden. Maar dat wisten wij destijds allemaal
niet. Wij praatten niet over politiek. Als varende
had je met de plaatselijke bevolking weinig te maken. Maar als het contact er wel was, was dat heel
vriendelijk. Voor die mensen is het allemaal niet zo
leuk verlopen, maar dan kom je weer op politiek
terrein. Daar kom je toch nooit uit…”
Van een marineman met zeebenen kwam je op de
vrachtwagen van het voormalige Gemeentelijk
Energie bedrijf(GEB) in Enschede terecht.
Een hele overgang, denk ik.
Hoe beviel het burgerleven in het begin?
“Bij thuiskomst uit Nieuw-Guinea werd ik verwelkomd door mijn familie en de laatste keer was
er ook mijn vrouw bij waar ik nu al 52 jaar mee
getrouwd ben. Je kreeg een spoorkaartje. Sommigen

Interview: Pieter Duijf

Wilt u ook meewerken aan een aﬂevering in deze
nieuwe rubriek, schrijf dan een email naar:
Pieter Duijf,
M: +31(0)6 103 139 70
E: redactie@avom.nl
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REÜNIENIEUWS
REÜNIE BEMANNINGEN VADUPAL
Op woensdag 15 mei 2013 is er
van 11.00 uur tot 16.00 uur een
reünie voor de bemanningen van
VADUPAL (Van Ewijck – Dubois
– Basis Pareer en L9609 die in
de jaren 1962-1963 en 1964 in
de West hebben gediend). Echtgenotes en partners zijn van
harte welkom. Deze reünie wordt
gehouden in het Marine Etablissement, Kattenburgerstraat 7 te
Amsterdam. Er zal een Toko aanwezig zijn en live muziek. Bij ontvangst krijgt u kofﬁe met cake en
’s middags een goed verzorgde en
uitgebreide nasihap. Toegangsprijs voor de reünie is voor leden
RZN en donateurs van de stichting Promotie Maritieme Tradities
15 euro per persoon. Overigen
betalen 18,50 euro. Inschrijving
door middel van overmaking
van het verschuldigde bedrag op
rekeningnummer 5929884 ten
name van RZN te Amsterdam.
Gelieve te vermelden VADUPAL13, uw naam en adres en als
u met eigen vervoer komt het
kenteken van uw auto. Het is
een terrein van defensie, dus een
geldig legitimatiebewijs is noodzakelijk. De overschrijving geldt
als toegangsbewijs. Inschrijven
mogelijk tot uiterlijk 6 mei 2013.
Informatie: RZN, Postbus 37670,
1030 BH Amsterdam.
E: rznamsterdam@gmail.com
W: www.mahu880.nl

HERDENKING PROVINCIAAL
INDIË-MONUMENT GRONINGEN
Datum: 4 juni 2013.
Aanvang: 14.30 uur
Einde: 15.45 uur
Locatie: Begraafplaats “Selwerderhof”, Iepenlaan 204, Groningen
Informatie: Stichting Veteranen
en Postactieve militairen Groningen (SVPG),
Dhr. E.K. Hansen, Voorzitter
T: +31 (0)50 850 38 37
M: +31 (0)6 293 864 49

FLO: RECEPTIE EN REÜNIE

E: mOCOMVBDKM GMAILCOM

SAAMHORIGHEIDSDAG:
GROOTSTE MARINEREÜNIE OOIT!
Op dit moment is er nog een
groot aantal personen dat zich
wel heeft ingeschreven, maar
nog niet heeft betaald. We moeten rekening houden met onze
catering en dus wordt u verzocht
op tijd te betalen! Voor het
middagprogramma op 16 mei
hebben we een rondleiding kunnen regelen op Hr. Ms. Johan de
Witt. Deze rondleiding zal in 2
groepen van 25 personen uitgevoerd worden. De tijdstippen
waarop de rondleidingen aanvangen zijn: 13.30 uur en 14.30
uur na de middagmaaltijd. Tijdens de speech op de reünie zal
dit nog een keer aangekondigd
worden. Mocht u al van plan zijn
om mee te doen met de rondleiding dan kunt u dit vast kenbaar
maken via het e-mail adres: ﬂocomvbdkm@gmail.com, gebruik
dan het onderwerp ‘rondleiding
en geef aan welk tijdstip uw
voorkeur heeft. We zullen met
dat tijdstip ook zoveel mogelijk
rekening houden.
U kunt zich ook nog opgeven op
16 mei mits de rondleidingen nog
niet vol zijn. Op de reünie zal een
fotograaf rondlopen die zoveel
mogelijk foto’s zal maken. De
gemaakte foto’s zullen op onze
website geplaatst worden zodra
we ze beschikbaar krijgen. Op
het station Den Helder-Zuid zal
een lid van de commissie de reunisten die aangegeven hebben
van busvervoer gebruik te willen
maken opvangen en naar de bus
begeleiden. Het busvervoer vindt
plaats om:
s

en/of
s
Dhr. G. Tigchelaar, Secretaris
T: +31 (0)50 577 58 18

 UUR EN  UUR VAN
station Den Helder-Zuid naar
de Witte Raaf.
 UUR EN  UUR VAN
Witte Raaf naar Station Den
Helder-Zuid.
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Mochten er nog vragen zijn over
de reünie dan kunt u die altijd
even stellen via:

In plaats van de normale Veteranendag, nodigt de Stafafdeling Communicatie Commando
Zeestrijdkrachten Koninklijke
Marine, het actieve personeel,
postactieve personeel en veteranen uit in Den Helder. In
principe dus eenieder die bij de
Marine werkt of heeft gewerkt.
Het belooft de grootste Marinereünie ooit te worden. De aftrap
van de Marinedagen wordt op
bijzondere wijze genomen. De
gebruikelijke Veteranendag, voorafgaand aan de Marinedagen,
is voor de gelegenheid omgezet
in een saamhorigheidsdag. “We
openen ’s ochtends onze deuren
voor de ruim 8000 veteranen van
de marine, maar daar komen ’s
middags nog vele tienduizenden extra gasten bij”, legt Middel uit. “De Veteranendag loopt
rond een uur of twee over in de
zogenaamde saamhorigheidsdag
voor al het oud en actief dienend
marinepersoneel.” De marine
verwacht een groot aantal (oud-)
collega’s en biedt hen een speciaal programma waar delen van
marineverhalen centraal staat.
Het jaar 2013 staat voor het
maritieme krijgsmachtdeel in
het teken van 525 jaar georganiseerde Zeemacht in Nederland.
De Marinedagen in Den Helder,
gecombineerd met Sail, zijn het
hoogtepunt van het jubileumjaar. Donderdag 20 juni opent de
marine haar deuren voor oudgedienden, actief dienend marinepersoneel en andere gasten. Een
deel van de marinehaven is dan
ook open voor bezoekers van Sail
Den Helder. Vrijdag 21 juni en zaterdag 22 juni is de marinehaven
te bezoeken van 10.00 tot 23.00
uur. Op zondag 23 juni is het terrein toegankelijk tot 18.00 uur.
Iedereen die bij de Koninklijke
Marine heeft gewerkt kan zich
16
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gratis en online inschrijven. Voor
zowel de Marine burger als de
militair wordt op www.marinematen.com een link geplaatst
naar het inschrijfformulier. Na
het inschrijven ontvangt u een
bevestiging en een uitnodiging
voor deze bijzondere dag.
Samen blikken we terug op 525
jaar marine en kijken we vooruit naar nog minstens 525 jaar
marine in Nederland. Het belooft
een onvergetelijk weerzien met
oude bekenden en marinematen
te worden. Wie kent het verhaal
van de marine nu beter dan onze
eigen mensen? Samen willen
we dit verhaal vertellen en daar
hebben we u allemaal bij nodig.
Samen zijn wij de marine, de
Koninklijke Marine.
Het actieve marinepersoneel en
veteranen die gebonden zijn aan
het Veteraneninstituut worden via een losse uitnodiging
benaderd, zij hoeven zich niet
via deze pagina in te schrijven.
Deze inschrijfpagina is alleen
bedoeld voor post-actief marinepersoneel. U bent postactief
marinepersoneel als u langer
dan een jaar bij de marine heeft
gewerkt. Zowel burgers als militairen zijn van harte welkom
op wat de grootste marinereünie
ooit wordt. Partners zijn ook van
harte welkom!
Tot ziens op 20 juni 2013!
Bron: Reüniepagina der
Koninklijke Marine

ONTHULLING
VETERANENMONUMENT HOORN
De Hoornse burgemeester Onno
van Veldhuizen onthult op 22
juni het veteranenmonument
op het Oostereiland. Dat is goed
nieuws voor Stichting Veteranen
Hoorn, die zich al jaren inzet
voor een monument voor veteranen en omgekomen militairen
van alle Nederlandse missies.
De creatie van kunstenaar Frank
Halmans is er niet zonder slag
of stoot gekomen. Omwonenden maakten bezwaar en er was
aanvankelijk geld te kort om het

35.000 euro tellende kunstwerk
te bekostigen.

en F 806. Het programma ziet er
als volgt uit:

Bron: Noordhollands Dagblad

s

REÜNIE KAREL DOORMAN
s
s
s

Op dinsdag 3 september 2013 is
er van 11.00 uur tot 16.00 uur
een reünie voor de bemanningen van Karel Doorman. Echtgenotes en partners zijn van
harte welkom. Deze reünie wordt
gehouden in het Marine Etablissement, Kattenburgerstraat 7
te Amsterdam. Er zal een Toko
aanwezig zijn en live muziek.
Bij ontvangst krijgt u kofﬁe met
cake en ’s middags een goed verzorgde en uitgebreide nasihap.
Toegangsprijs voor de reünie is
voor leden RZN en donateurs van
de stichting Promotie Maritieme
Tradities 15 euro per persoon.
Overigen betalen 18,50 euro
per persoon. Inschrijving door
middel van overmaking van het
verschuldigde bedrag op rekeningnummer 592 98 84 ten name
van RZN te Amsterdam. Gelieve
te vermelden KD13, uw naam en
adres en als u met eigen vervoer
komt het kenteken van uw auto.
Het is een terrein van defensie,
dus een geldig legitimatiebewijs
is noodzakelijk. De overschrijving
geldt als toegangsbewijs.
Inschrijven mogelijk tot uiterlijk
20 augustus 2013.
Informatie: RZN, Postbus 37670,
1030 BH Amsterdam.
E: rznamsterdam@gmail.com.

REÜNIE HR. MS. DE RUYTER
Op donderdag 12 september 2013
wordt op Landgoed Bronbeek in
de welbekende Kumpulan een
reünie gehouden voor de bemanning van Hr.Ms.De Ruyter C 801

   UUR !ANKOMST
deelnemers en gasten met
kofﬁe, thee en cake.
   UUR /PENING EN
aanvang reünie.
 UUR !ANVANG
maaltijdbuffet.
   UUR %INDE REàNIE

U kunt zich aanmelden door
16,50 euro over te maken op
AVOM EGO rekeningnummer
588 631 116 ABN Amro
Apeldoorn onder vermelding
reünie Hr. Ms. De Ruijter.
Voor vragen en opmerkingen,
mail naar:
E: voorzitter@avom.nl

REÜNIE S-L-M FREGATTEN
Op woensdag 23 oktober 2013
is er van 11.00 uur tot 16.00
uur een reünie voor de bemanningen van S-L-M Fregatten.
Echtgenotes en partners zijn van
harte welkom. Deze reünie wordt
gehouden in het Marine Etablissement, Kattenburgerstraat 7
te Amsterdam. Er zal een Toko
aanwezig zijn en live muziek.
Bij ontvangst krijgt u kofﬁe met
cake en ’s middags een goed verzorgde en uitgebreide nasihap.
Toegangsprijs voor de reünie is
voor leden RZN en donateurs van
de stichting Promotie Maritieme
Tradities 15 euro per persoon.
Overigen betalen 18,50 euro
per persoon. Inschrijving door
middel van overmaking van het
verschuldigde bedrag op rekeningnummer 592 98 84 ten name
van RZN te Amsterdam. Gelieve
te vermelden F13, uw naam en
adres en als u met eigen vervoer
komt het kenteken van uw auto.
Het is een terrein van defensie,
dus een geldig legitimatiebewijs
is noodzakelijk. De overschrijving geldt als toegangsbewijs.
Inschrijven mogelijk tot uiterlijk
8 oktober 2013.
Informatie: RZN, Postbus 37670,
1030 BH Amsterdam.
E: rznamsterdam@gmail.com
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NIEUWS VAN DE AFDELINGEN
REÜNIE A EN B JAGERS
Op woensdag 6 november 2013
is er van 11.00 uur tot 16.00
uur een reünie voor de bemanningen van A EN B Jagers. Echtgenotes en partners zijn van
harte welkom.Deze reünie wordt
gehouden in het Marine Etablissement, Kattenburgerstraat 7
te Amsterdam. Er zal een Toko
aanwezig zijn en live muziek.
Bij ontvangst krijgt u kofﬁe met
cake en ’s middags een goed verzorgde en uitgebreide nasihap.
Toegangsprijs voor de reünie is
voor leden RZN en donateurs van
de stichting Promotie Maritieme
Tradities 15 euro per persoon.
Overigen betalen 18,50 euro
per persoon. Inschrijving door
middel van overmaking van het
verschuldigde bedrag op rekeningnummer 5929884 ten name
van RZN te Amsterdam. Gelieve
te vermelden AB13, uw naam en
adres en als u met eigen vervoer
komt het kenteken van uw auto.
Het is een terrein van defensie,
dus een geldig legitimatiebewijs
is noodzakelijk. De overschrijving
geldt als toegangsbewijs.
Inschrijven mogelijk tot uiterlijk 21
oktober 2013.
Informatie:
RZN, Postbus 37670
1030 BH Amsterdam
E: rznamsterdam@gmail.com

AFDELING
GRONINGEN
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op 4 maart jl. hield de afdeling
Groningen haar algemene ledenvergadering. Naast het bestuur
hadden slechts 17 leden de
moeite genomen de vergadering
te bezoeken. Na de opening door
de voorzitter werden staande
met een minuut stilte de overledenen herdacht. De bekende
onderdelen zoals verslag van de
vergadering van 2012, jaarverslag
secretaris, ﬁnancieel jaarverslag
en begroting werden zonder
problemen goedgekeurd en vastgesteld. De kascommissie deed
verslag en omdat zij alles prima
in orde had bevonden kregen
bestuur en penningmeester decharge. Het bestuur gaf uitvoerig
uitleg over de door het bestuur
ontvangen uitnodigingen om een
kerstboom te brengen naar de
Groningen in Den Helder en voor
de overdracht van de Groningen van de werf naar Defensie
in Den Helder. Ten aanzien van
de uitnodigingen waren er wat
onduidelijkheden gerezen, maar
na de uitleg van het bestuur had
iedereen begrip voor de gang van
zaken en kon in een vlot tempo
de agenda verder afgewerkt
worden. Jim Tigchelaar werd
herkozen en mag nog een poosje
doorgaan als secretaris van de
afdeling. Aaldert van Wakeren,
die een jaar met het bestuur had
meegelopen werd gekozen als
nieuw bestuurslid. In overleg zal
worden bepaald welke functie hij
op zich neemt. Bij de rondvraag
bleek dat veel leden het erg op
prijs zouden stellen dat zij een
bewijs kregen dat zij lid van de
AVOM zijn. Om kwart over tien
sloot de voorzitter na de aanwezigen bedankt te hebben voor
hun komst en inbreng de vergadering.

NIEUWE STOELEN
Zij nog vermeld dat ons 4 prachtige stoelen werden aangeboden,
voorzien van AVOM logo, ter
completering van onze PR-stand,
die wij weer neerzetten op de
Veteranendag van de gemeente
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Groningen, op 24 april in Martini Plaza. Op de Pinksterfeesten
Delfzijl zijn wij naast de Marine/
Mariniers aanwezigmet de stand.
Dan is ook ons adoptieschip
Groningen, P843 aanwezig. Wij
verheugen ons weer op het weerzien met de bemanning.

AFDELING
LIMBURG ZUID
JAN VAN ULDEN
LID VAN VERDIENSTE
Het nieuwe jaar is begonnen,
koud en guur. De eerste activiteit
van de AVOM Limburg Zuid was
de jaarvergadering. Dachten we
na vorig jaar nog, we houden
geen jaarvergadering meer omdat er nog maar 6 leden aanwezig waren en dat was alweer
minder dan het jaar daarvoor.
Blij verrast waren we deze keer
door het aantal van 15 aanwezige leden buiten het bestuur.
Het werd een goede en levendige
vergadering. . Helaas leverde
dit alles ons geen nieuwe penningmeester op. Jan van Ulden
is na 18 jaar penningmeester
te zijn geweest, aangegeven dat
hij ermee wil stoppen en dat we
een opvolger voor hem moeten
zoeken. Dit mede door ziekte van
zijn echtgenoot Toos. Toos is ook
voor ons een achttal jaren secretaris van de afdeling geweest.
Gelukkig hebben we buiten de
AVOM om een geschikte opvolger van onze Jan gevonden in
de persoon van Anna Purschel,
die deze taak ook vervult bij de
Wapenbroeders Maastricht e.o.
We moeten ook niet vergeten dat
Jan jarenlang ons ledenraadslid
is geweest en onze afdeling heeft
vertegenwoordigd. Daarom heeft
de afdeling AVOM Limburg Zuid
besloten dat we Jan van Ulden
als dank voor al zijn goede werk
benoemen tot Lid van Verdienste
van de afdeling AVOM Limburg
Zuid. Jan proﬁciat!

ANDERE ACTIVITEITEN
Op 17 Mei hebben we de herdenking bij het door ons geadopteerde monumentje. In mei gaan we
ook weer schieten met de grote
18
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buks bij de schutterij te Susteren
en daarna hopen we weer met
een volle bus naar Den Helder te
gaan om de Marinedagen en Sail
2013 in Den Helder met een
bezoek te vereren. Helaas heeft
het organiseren van de oploopavonden de laatste jaren zo
weinig respons gegeven, dat we
deze avonden niet meer organiseren. De animo voor de Samenhorigheidsdag is tot nu toe nihil.
Voor de meesten is het een verre
reis en als men dan pas ´s middags gewenst is, vindt men de
tijd te kort.

BUSREIS MARINEDAGEN
SAIL DEN HELDER
Op zaterdag 22 juni organiseert
de afdeling Limburg-Zuid een
busreis naar de Marinedagen
en Sail 2013 in Den Helder. Dat
betekent vroeg opstaan. Er zijn
verschillende opstapplaatsen.
Ook introducés, familie, vrienden
en bekenden worden van harte
uitgenodigd om mee naar de Kop
van Noord-Holland te reizen.
De kosten bedragen 20 euro per
persoon. Dit uitstapje gaat alleen
door bij voldoende belangstelling. U kunt zich opgeven bij
onze secretaris:
Ben ten Tije,
T: +31 (0)46 452 76 12
E: bententije@12move.nl

AFDELING
NIJMEGEN
CLUBHUISACTIVITEITEN!
De afdeling Nijmegen(opgericht
op 8 oktober 1993) houdt haar
clubhuisactiviteiten in Clubhuis
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:
s

s

$INSDAGAVOND
biljartcompetitie
vanaf 19.00 uur.
7OENSDAGAVOND
biljartcompetitie
vanaf 19.00 uur.

s

s

s

$ONDERDAGAVOND OPLOOP
leden en donateurs
vanaf 19.00 uur.
6RIJDAGAVOND OPLOOP LEDEN
en donateurs en diverse
activiteiten vanaf 19.00 uur.
:ATERDAGMIDDAG OPLOOP
ledenen donateurs vanaf
14.00 uur.

Voor vragen en informatie kan
men zich richten tot:
Jan-Roelof van Offeren, Secretaris,
T: +31 (0)24 663 51 83
M: +31 (0)6 231 625 04
E: jrvanofferen@hetnet.nl

AFDELING VELUWE
ACHTERHOEK
EVENEMENTEN
De evenementen die georganiseerd gaan worden zullen een
beetje in het teken staan van het
twintigjarig bestaan als afdeling
Veluwe-Achterhoek. We zijn ooit
in 1986 bij de oprichting van de
AVOM begonnen als afdeling Gelderland. In 1993 hebben wij de
afdeling Nijmegen op poten gezet, dit in verband met de grootte
van de afdeling en zijn we verder
gegaan als Veluwe-Achterhoek.
Ook willen we gebruik makend
van ons reüniecertiﬁcaat een bezoek brengen aan de Koninklijke
Landmacht voor velen van ons
natuurlijk onbekend terrein.

WIJNPROEVERIJ
Op dinsdag 14 mei brengt de
afdeling Veluwe-Achterhoek
een bezoek aan Wijnboerderij “t’
Heekenbroek” te Drempt nabij
Doesburg. Bij de wijnboerderij is
er een ontvangst met kofﬁe, thee
gebak, daarna rondleiding en
het proeven van enkele Achterhoekse wijnsoorten. De kosten
voor dit bezoek worden door de
afdelingskas gedragen in verband met het twintigjarig bestaan van onze afdeling. Voor de
inwendige mens gaan we daarna
naar een Chinees restaurant in
de buurt. Dit etentje is voor eigen
rekening. We worden rond de
klok van 14.00 uur verwacht bij
de wijnboerderij. Het adres is:
Wijnboerderij “t’ Heekenbroek”,

Tellingstraat 7, 6996 DZ, Drempt.
Verzamelen doen we aldaar. Laat
tijdig weten of u meegaat!!

20 JARIG JUBILEUM
Het is de bedoeling dat onze
bijeenkomst in het “Fluithuus”
op 11 juni een sausje krijgt van
ons 20-jarig bestaan als afdeling.
Aanvang 13.30 uur. Maar daar
moet het bestuur nog even over
brainstormen. Op 16 juli zal er bij
mooi weer een buitengebeuren
worden georganiseerd. Aanvang:
13.30 uur, plaats “Fluuthuis”.
Verder weg kijkend in het jaar
zijn we aan het onderzoeken via
de contacten van Ab Vlieger of
het mogelijk is een dagje door
te brengen op een defensielocatie, maar daar komen we in
de nabije toekomst op terug. Er
zijn besprekingen geweest op het
Artillerie Schietkamp bij ‘t Harde.
Als datum is 8 oktober geprikt.
Dus ik wijs de lezer(s) erop VastWerken goed te lezen wat onze
plannen betreft en ook de activiteitenkalender. Voor de internetlezers van de AVOM-site: zie onze
afdelingspagina (activiteiten).
Onnodig te zeggen: bezoek vooral
onze bijeenkomsten, daar hoort
u de laatste nieuwtjes en kombuispraat.
Ger Vergeer, Secretaris
T: +31 (0)6 331 753 18
E: c.vergeer2@chello.nl.

AFDELING
ZUID HOLLAND
JAARLIJKSE ALGEMENE
LEDENVERGADERING,
AFDELING ZUID-HOLLAND,
EEN PERSOONLIJK VERSLAG
Op zaterdag 2 maart jl. werd de
statutair en wettelijk verplichte
jaar vergadering van de afdeling
Zuid-Holland gehouden. Wettelijk en statutair verplicht en dat
is maar goed ook, want de basis
van onze organisatie is en
heet ‘vereniging’. Een vereniging
is een samengaan van mensen
met een zelfde doel en/of achtergrond. Voor de AVOM is dat de
marine. In de wet is het grondrecht en vooral de vrijheid van
vereniging vastgelegd en
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geregeld. Kortom: Een groot goed!
Vanzelfsprekend zijn hiervoor
vele wettelijke regels en daarnaast ook nog vele statutaire
regels met daarbovenop ook nog
een huishoudelijk reglement.
Het lijkt allemaal niet op te
houden, al dat geregel. Maar dat
is allemaal om de leden van de
vereniging via die voornoemde
regelende kanalen mee te kunnen laten regelen. Dat noemen
we ‘zijn zegje kunnen doen’ en
daaruit volgt soms ook een
stemming. Het moge duidelijk
zijn dat er nogal wat bestuurlijk
georganiseerd moet worden
voor zo´n rondje vergaderen.
Afspreken, overleggen, uitnodigen, telefoneren, schrijven,
e-mailen, moeilijke zaken oplossen, maar vooral het terug- en
vooruitdenken zijn hiermee
gemoeid. Vandaar dat ondergetekende naar voornoemde vergadering toog, daar hand

en spandiensten verrichtte, luisterde, nam deel aan de beraadslagingen en bracht indien nodig
en waar gevraagd zijn stem uit.
Thuisgekomen na een zeer gezellige ’nabespreking’ met een versnapering en een hapje en terugdenkende aan deze bijeenkomst,
passeerde langs mijn geestesoog
alle ledenvergaderingen van
de afdeling Zuid-Holland die ik
in de afgelopen 26 jaar mocht
meemaken, ervaren en ondergaan. Soms waren het goede en
zakelijke bijeenkomsten en dan
waren ze weer warrig, hilarisch, ongeorganiseerd, zo nodig
autoritair geleid en ga zo maar
door, maar ze waren allemaal de
moeite waard om erbij te zijn.
Toch maakte ik onwillekeurig
een vergelijking en kwam tot de
simpele slotsom dat dit de beste
vergadering was die ik me sinds
jaren kan heugen. Waarom zult
u zich afvragen. Gewoon, omdat

alles goed was voorbereid, goed
werd gecontroleerd, goed werd
genotuleerd, goed werd geagendeerd, de ﬁnanciële verslagen
goed werden uitgelegd en onderbouwd, goed de ingeslagen weg
voor het aankomende jaar werd
uitgestippeld en onderbouwd,
goed en open werd geantwoord
op de nog openstaande vragen
van de vorige bijeenkomst en ga
zo nog maar even door. Alles liep
die ochtend als een trein en dat
straalde uit van alle aanwezigen
waardoor het invullen van de
noodzakelijke functies binnen
het bestuur en daarbuiten
moeiteloos konden worden
ingevuld. Vele vruchtbare
initiatieven werden genomen.
Het was een weldadige ervaring
voor mij.
Rob H. van Grondelle

MARINENIEUWS
OVERTOLLIG DEFENSIEPERSONEEL KAN NAAR SHELL

Shell heeft belangstelling voor
defensiepersoneel dat overtollig
wordt door de reorganisatie.
Op vrijdag 29 maart jl. ondertekenden vertegenwoordigers van
Shell en het ministerie in Den
Haag een overeenkomst die deze
interesse concreet maakt.
De samenwerking, die vooralsnog voor één jaar geldt, heeft
tot doel overtollig personeel de
mogelijkheid te bieden bij de onderneming aan de slag te gaan.

Het gaat om enkele tientallen
vacatures per jaar, voornamelijk
in de logistiek, bij verwerving en
contracten, operators en onderhoudspersoneel. Luitenant-generaal Willem van de Water, hoofddirecteur Personeel Defensie,
en Jules Croonen, vicepresident
Human Resources Shell voor
Benelux en Frankrijk, zetten hun
handtekening onder het contract. Croonen: “Shell heeft altijd
behoefte aan gekwaliﬁceerd
talent. We gaan ons uiterste best
doen om die bij het Ministerie
van Defensie overtollig zijn verklaard, in dienst te nemen. We
zien daarvoor voldoende kansen,
bijvoorbeeld op onze locaties
in Pernis en Moerdijk.” Volgens
luitenant-generaal Van de Water
kan oud-defensiepersoneel van
grote waarde zijn voor het
bedrijfsleven. “Sommigen zijn
daar nu al succesvol, op allerlei
verschillende posities. Shell heeft
vergelijkbare ervaringen en zoekt
daarom met ons de samenwerking. Defensie is zeer tevreden
met deze samenwerking, voor

MEI // 2013 // Nr. 2

Vast_Werken_2013_2.indd 20

nu en mogelijk ook voor de
toekomst. De reorganisatie bij d\
Defensie heeft vooral effect op
staf- en ondersteuningspersoneel. Uiteraard blijft de organisatie zelf ook actief op de arbeidsmarkt. Om de operationele
eenheden gevuld te houden, zijn
dit jaar 4000 nieuwe medewerkers nodig.
Foto: Shell
Bron: Ministerie van Defensie

NEDERLAND EN RUSLAND HALEN
MARITIEME BANDEN AAN
De Nederlandse en Russische
marine hebben op 6 maart
jl.ofﬁcieel de maritieme banden
aangehaald. De Commandant
Zeestrijdkrachten, vice-admiraal
Matthieu Borsboom, ondertekende namens Defensieminister
Jeanine Hennis-Plasschaert in St.
Petersburg een ‘Letter of Intent’
met zijn Russische ambtgenoot.
Deze overeenkomst legt de basis
voor een verdieping van de bilaterale maritieme samenwerking.
20
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Tijdens het bezoek aan de Admiraliteit in St. Petersburg sprak
Borsboom uitgebreid met ambtgenoot admiraal Victor Chirkov
over de verdieping van samenwerking op het gebied van hydrograﬁe, onderzeeboot ontsnapping
en de gezamenlijke strijd tegen
piraterij. Ook werd gesproken
over Russische deelname aan de
onderzeeboot reddingsoefening
Bold Monarch en over de diverse
activiteiten die plaatsvinden in
het kader van het vriendschapsjaar Nederland-Rusland 2013.
“De Russische Nederlandse samenwerking kent zijn oorsprong
in het verleden. Maar vandaag
is echt de weg geopend om onze
maritieme samenwerking in de
toekomst uit te breiden en te verdiepen”, aldus Borsboom. Dit jaar
vieren Nederland en Rusland
hun vriendschapsjaar. Hoewel de
historische banden dateren uit
de 11e eeuw, wordt het bezoek
van Tsaar Peter de Grote in 1697
aan Nederland gezien als het
begin van intensieve betrekkingen, handelsrelaties en kennisuitwisseling tussen beide landen.
Aanvankelijk lag de Russische
belangstelling bij de Nederlandse
expertise op het gebied van
scheepsbouw, waterbeheer en infrastructuur. Later kwamen daar
ook sectoren als gas- en oliewinning, duurzaamheid en medische
technologie bij. In het kader van
het vriendschapsjaar NederlandRusland 2013 vinden tal van activiteiten plaats. Van wederzijdse
vlootbezoeken tot culturele en
economische activiteiten.
Bron: Ministerie van Defensie

MARINE WEG UIT MADURODAM!
Een lege kade in de haven van
Madurodam. Dat is het geval
nadat op dinsdag 12 maart het
schaalmodel van het luchtverdedigings- en commandofregat
(LCF) Hr. Ms. De Zeven Provinciën
uit dienst is gesteld. Het marineschip zag sinds 15 september
1999 afgemeerd in de miniatuurstad. De indienststelling van het
fregat was 13,5 jaar geleden heel

bijzonder. Madurodam toonde
met de miniatuurvariant van
5.77 meter lang, 77 centimeter
breed en 1.40 meter hoog, een
schip dat in werkelijkheid nog
niet af was. Inmiddels hebben
weersomstandigheden en de activiteiten van meeuwen hun tol
geëist. Er zat niets anders op dan
het fregat weg te halen. Een taak
die marinepersoneel voor zijn rekening nam. Nu wacht het model
een forse opknapbeurt. Daarna
wordt het tentoongesteld n de
hal van het Marinebedrijf te Den
Helder. Een bezoekster laat zich
ontvallen het te betreuren dat de
marine een lege plek achterlaat.
Daarnaast wordt het er natuurlijk niet veiliger op, want vooralsnog is er geen marineschip dat
de miniatuurhaven beschermt.
Een vervangend militair vaartuig
lijkt overigens uitgesloten. Voor
een nieuw schaalmodel vraagt
Madurodam 100.000 euro. Dat
bedrag kan en wil Defensie daarvoor niet neerleggen.

oprichting van de marine door
keizer Maximiliaan van Habsburg, voert langs de hoogtijdagen
van de Nederlandse zeemacht
in de 17e eeuw en eindigt bij de
hypermoderne marineschepen
van de toekomst. Hierbij leren de
leerlingen alles over de taken en
veelzijdige werkzaamheden van
de Koninklijke Marine. Bovendien
kunnen de leerlingen meedoen
aan een bijzondere wedstrijd
om het schip of de marinier van
het jaar 2538 – over 525 jaar – te
ontwerpen. De meest innovatieve
inzendingen winnen een exclusief VIP bezoek aan de marine
tijdens de Marinedagen in juni.
Scholen die het lespakket niet
hebben aangevraagd en hierin
alsnog geïnteresseerd zijn, kunnen deze aanvragen via
E: marine525@mindef.nl
Bron: Ministerie van Defensie

LESPAKKET MARINE
NAAR 2.000 SCHOLEN
Op dinsdag 26 maart zijn bijna
2.000 lespakketten over de Koninklijke Marine verzonden naar
evenveel scholen in Nederland.
Met deze lespakketten maken de
leerlingen een reis door de maritieme geschiedenis en worden
ze uitgedaagd om het schip of
de marinier van de toekomst te
ontwikkelen. De bakermat voor
de Nederlandse Marine ligt in
Veere, waar 525 jaar geleden op 8
januari 1488 de zogenoemde
Ordonnantie op de Admiraliteit werd uitgevaardigd. In 1813
voegde Koning Willem I de term
‘Koninklijk’ aan de Nederlandse
zeemacht toe. Speciaal voor dit
dubbel jubileum heeft de marine
een lespakket ontwikkelt voor
groepen 7 en 8 van het basisonderwijs en groepen 1 en 2 van
het voortgezet onderwijs. Hiermee wordt de maritieme geschiedenis in het onderwijs verankerd.
Met het lespakket ‘Marine: 525
jaar innovatief’ maken leerlingen een reis door de tijd. Het
avontuur start in 1488 bij de
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MUSEUMNIEUWS
PUBLIEK KIEST DEFENSIEMUSEA
TOT LEUKSTE UITJES
In de verkiezing ‘leukste uitje
2013’ zijn 2 Defensiemusea
in de prijzen gevallen. Net als
vorig jaar verkozen leden van
de ANWB het Marinemuseum
in Den Helder tot leukste uitje
van Noord-Holland. In de provincie Utrecht viel deze eervolle
titel te beurt aan het Militaire
Luchtvaart Museum. Directeur
van de ANWB Guido van Woerkom maakte de uitslag bekend.
Bezoekers gaven onder meer
het enthousiasme en de gedrevenheid van de vrijwilligers in
het Marinemuseum als reden
voor hun stem. Maar ook de
uitgebreide collectie met vaste
en tijdelijke tentoonstellingen
maken een bezoek volgens hen
meer dan waard. Zo valt er van
alles te leren over piraterij en
hoe de marine jacht maakt op
zeerovers.
Bron: Ministerie van Defensie

PETER DE GROTE, EEN
BEVLOGEN TSAAR
Tentoonstelling nog tot 13
september 2013
‘Een zeeman was hij, timmerman, een groot geleerde en een
held, ten diepst’ van Rusland
in de ban, een werker op ’s
lands troon gesteld.’ (Aleksandr
Poesjkin) Aan het begin van het
Nederland-Ruslandjaar 2013
opende de Hermitage Amsterdam een grote tentoonstelling
over Peter de Grote (1672–1725),
vernieuwer van Rusland. De tentoonstelling zal een beeld geven
van deze originele, bevlogen en
leergierige Russische tsaar die,
toen hij alle macht kreeg op
17-jarige leeftijd, vastbesloten
was het land te moderniseren.
Hij slaagde erin de krijgsmacht
en de Kerk te hervormen, breidde handel en nijverheid uit en
verbeterde het onderwijs en de
volksgezondheid. Hij versterkte
Rusland tot een Europese
grootmacht, met een volledig
nieuwe hoofdstad: St.-Peters-

burg, ‘venster op het westen’.
Met historische voorwerpen,
schilderijen, gouden sieraden en
voorwerpen uit de oudheid, wapens en bijzondere documenten
wordt in de tentoonstelling het
leven geschetst van deze onnavolgbare tsaar. Ook kocht hij al
op jeugdige leeftijd kunst, waaronder een Rembrandt, en legde
daarmee een basis voor de latere
collectie van de Hermitage
in St.-Petersburg. Reislustig als
hij was, ondernam Peter de Grote
twee reizen naar West-Europa.
Zo bezocht hij de Republiek der
Nederlanden, waar met name de
stad Amsterdam hem inspireerde
tot de stichting van zijn
nieuwe hoofdstad. Hij raakte
bevriend met prominente Nederlanders als Nicolaas Witsen
(burgemeester van
Amsterdam), Christoffel van
Brants (transporteur, graan- en
wapenhandelaar), Albert Seba
(apotheker en verzamelaar van
naturalia) en Frederik Ruysch
(arts, anatoom en botanicus). Als
een spons zoog hij hun kennis
op over scheepsbouw, instrumenten maken, timmerwerk, etsen,
secties verrichten, tanden trekken, papier scheppen, hovenieren en boekdrukkunst et cetera.
Hoe dit zijn vruchten in Rusland
afwierp, laat Peter de Grote, een
bevlogen tsaar zien. Bovendien
tonen veel persoonlijke voorwerpen uit Peters voormalig bezit,
waaronder zijn kostuums en een
koets, aan hoezeer zijn smaak
door het westen was beïnvloed.
De collectie van het Staatsmuseum de Hermitage in St.-Petersburg is het uitgangspunt van de
tentoonstelling. Daarnaast zijn
er aanvullingen uit collecties van
binnenlandse en buitenlandse
musea en instellingen.
Het jaar 2013 staat in het teken
van de bijzondere relatie tussen
Rusland, Nederland en Amsterdam. Sinds de Gouden Eeuw zijn
de twee landen belangrijke handelspartners. De eeuwen daarna
werden de banden versterkt.
Zo rukten in 1813 – bij de val van
Napoleon – Russische Kozakken
op tot aan de poorten van Am-
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sterdam en zo trouwde een van
de Oranjes met een zuster van de
tsaar. De banden tussen Nederland en Rusland werden in 2009
bekroond door de opening van de
Hermitage Amsterdam, het enige
Europese satellietmuseum van
het beroemde museum in St.Petersburg.

Bron: Hermitage Amsterdam
Foto: Dodenmasker van Tsaar Peter
de Grote naar oorspronkelijk afgietsel
van Bartolomeo Rastrelli (State Hermitage Museum St.Petersburg)

BRONBEEK 150 JAAR: WONEN
TUSSEN TROFEEËN!
Bronbeek is sinds 1863 een tehuis voor veteranen met daarin
een museum. De expositie brengt
het tehuis en zijn kleurrijke bewoners in die anderhalve eeuw
tot leven: wie woonden er, hoe
leefden zij, hoe vierden zij feest,
hoe gingen zij om met bezoekers? Voorts komen onder meer
aan de orde het ontstaan en de
ontwikkeling van de museale
collectie, de moderniseringen, de
sluitingsdreiging in de jaren 1980
en de veranderingen in het toelatingsbeleid. Verder kan de bezoeker in de expositie nader kennismaken met vijftien bewoners:
één uit elk decennium sinds de
stichting in 1863. Daarbij worden
hun achtergrond en militaire
loopbaan, maar vooral ook hun
dagelijks leven op Bronbeek
duidelijk. Onder meer zijn oude
foto’s, historische ﬁlmbeelden en
veel voorwerpen uit de museale
collectie te zien. De expositie is
opgesteld in de gangen waar de
vaandels en trofeeën van het
Koninklijk Nederlands Indisch
Leger (KNIL) hun plek hadden.
De expositie loopt tot en met
31 december 2013. Parallel zal
buiten op het landgoed Bronbeek
22
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de expositie ‘Bronbekers in beeld’
te zien zijn, waarin Bronbekers
uit het verleden door Gelderse
kunstenaars in kunst worden
verbeeld. Met Bronbeek wilde de
overheid de Nederlands bevolking tonen dat in de koloniën
belangrijk werk werd verricht.
Deze symboolfunctie van Bronbeek kreeg inderdaad weerklank.
Dit kwam onder meer tot uiting
in een gestage stroom geschenken aan het tehuis en zijn
bewoners. Het Koninklijk Huis,
het Ministerie, hoge bestuursambtenaren en KNIL-ofﬁcieren
schonken wapens, uniformen,
luxe artikelen en volkenkundige
voorwerpen uit de koloniën, die
voor bezoekers werden tentoongesteld in de gangen van het
tehuis. Zo groeide geleidelijk een
rijke verzameling uit de koloniën.
De bewoners leefden destijds te
midden van deze voorwerpen,
die nog steeds de kern vormen
van de huidige museale collectie.
In 150 jaar tijd hebben circa 6150
veteranen in het militair tehuis
Bronbeek gewoond. Anno 2013
staat Bronbeek open voor vijftig
alleenstaande veteranen (m/v)
van alle krijgsmachtdelen, beneden de rang van ofﬁcier. Het huis
biedt hen ouderenzorg op maat
en is symbool van de Nederlandse veteranenzorg.
Het museum in het tehuis beheert een collectie van 45.000
voorwerpen en houdt met tentoonstellingen en educatieve activiteiten de geschiedenis van de
voormalige kolonie NederlandsIndië en het KNIL levend. Verder
biedt Bronbeek faciliteiten voor
herdenkingen en reünies.
Looptijd expositie:
s
s
s

TM  DECEMBER 
/PENINGSTIJD DINSDAG TM
zondag 10.00 – 17.00 uur
4OEGANGSPRIJS VOLWASSENE
6 euro, kind 3 euro. Gratis
met Museumkaart,
Defensiepas, Veteranenpas
en Donateurspas.

OPENLUCHTEXPOSITIE:
BRONBEKERS IN BEELD!
Kunstenaars hebben in het park
rond tehuis & museum Bronbeek zeven veteranen die tussen
1863 en 2013 in militair tehuis
Bronbeek woonden in eigentijdse
kunst verbeeld. Zij hebben vorm
gegeven aan de essentie van de
persoon en zijn levensgeschiedenis. Met dit vernieuwende project
worden de levensverhalen van de
Bronbeekveteranen via beeldende kunst ‘vertaald’ naar geïnteresseerden, maar met die persoonlijke verhalen worden ook
episodes uit de grotere koloniale
geschiedenis in Nederlands-Indië
bezield en dichterbij gebracht.
Vijf kunstwerken zijn te zien op
het buitenterrein van het Koninklijk tehuis voor Oud-militairen en Museum Bronbeek, één in
het museum, en één deels binnen en deels buiten. Elk kunstwerk is zoveel mogelijk geplaatst
op een plek die verbonden is met
de betreffende Bronbeker. Een
voorbeeld is Willem Coops (18151867), die aan lepra leed. Het aan
hem gewijde werk is bij het voormalige hospitaal van Bronbeek
gebouwd. Door de beelden zo op
speciﬁeke locaties te plaatsen
worden rondom het tehuis situ-

aties met een speciale betekenis
zichtbaar en verbindt de hedendaagse kunst de beschouwer ter
plekke met het 19de en 20steeeuwse verleden. De deelnemende kunstenaars Lobke Burgers,
Albert Dedden & Paul de Keizer,
Lee Eun Young, Maria Roosen,
Rob Voerman, Lique Schoot en
Peter Zwaan maken uiteenlopende kunstvormen.
Op 17 mei 2013 wordt een publicatie over dit project gepresenteerd in het Reünie- en Congrescentrum ‘Kumpulan’. Het boek
verschijnt onder eindredactie
van Petra Timmer, de auteurs
zijn Ries Roowaan, Andree van
de Kerckhove, Pieter Roelofs en
Max Meijer. In de ‘Week van de
Koloniale geschiedenis’ 13 t/m 19
oktober 2013 wordt naar aanleiding van ‘Bronbekers in beeld’
een symposium gewijd aan de
mogelijkheden om historische
informatie door eigentijdse kunst
aan publiek over te dragen: kan
het inzetten van beeldende kunst
de beleving van geschiedenis
intensiveren en leiden tot nieuwe
inzichten bij de beschouwer?
Looptijd expositie: tot en met 31
december 2013

VIZIER OP DE WEST
KUSTWACHT MET
REDDINGSACTIE OP
PLAYA KANOA, CURAÇAO
Het Reddings- en Coördinatie
Centrum (RCC) van de Kustwacht
Caribisch Gebied kreeg vandaag,
zaterdag 2 maart een meldingdat
een visser te water was gevallen
ter hoogte van Playa Canoa,
Curaçao. De melding kwam binnen omstreeks 08.45 uur. De Allouette boordhelikopter van het
stationsschip de Hr.Ms. Friesland
dat op dat moment patrouilles
uitvoerde voor de Kustwacht in
het Caribisch gebied, werd gelijk
naar de positie gedirigeerd en
had binnen een korte tijd de
drenkeling al in zicht. Ook de
FRISC, de snelle bijboot van de

Hr Ms Friesland voer naar de
aangegeven positie. Daar aangekomen werd de drenkeling
aan boord genomen en naar het
stationsschip gebracht. Tijdens
de overtocht was men ook bezig
met de reanimatie die vervolgens werd overgenomen door de
arts aan boord. De persoon was
helaas overleden.
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AVOM EVENEMENTENKALENDER
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

01 MEI

Oost Overijssel Kaartavond

EVENEMENT

LOCATIE

AANMELDEN & INFO

‘t KabelgatOldenzaal

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

Herdenking gesneuvelde
Arnhemse soldaten in
.EDERLANDS )NDIÑ EN
Nieuw-Guinea

)NDIÑ -ONUMENT
Landgoed
Bronbeek-Arnhem
Park Valkenberg
Breda

02 MEI

Harry Kwisthout
T: +31 (0)6 363 906 35
E: h.kwisthout@versatel.nl

04 MEI

Breda

Dodenherdenking met
kranslegging

04 MEI

Groningen

Bustour langs alle
monumenten gemeente
Groningen

04 MEI

Groningen

Bloemlegging Delfzijl met in
de avond Stille Tocht

Joods Monument
Delfzijl

Jim Tigchelaar
E: jim.tigchelaar@home.nl

Herdenking/kranslegging

Begraafplaats ‘De
.IEUWE /OSTER
Amsterdam

Wil Janssen
E: wiljanssen@veteranen.nl

Dodenherdenking met
kranslegging

Koopvaardijmonument Rotterdam

Peter Beaujean
E: paw.beaujean@casema.nl

04 MEI

09:30 U Amsterdam

Jim Tigchelaar
E: jim.tigchelaar@home.nl

04 MEI

Zuid Holland

04 MEI

Hoofdbestuur Herdenking met kranslegging Den Helder
AVOM

E: secretaris@avom.nl

04 MEI

Hoofdbestuur Herdenking met kranslegging Monument op de
AVOM
Dam, Nieuwe kerk
Amsterdam

E: secretaris@avom.nl

04 MEI
05 MEI

14:00 U
Groningen

Filmvoorstelling: Vastberaden,
maar soepel en met mate

Verzetsmuseum
Amsterdam

www.verzetsmuseum.org

Viering Bevrijdingsdag

Bevrijdingsbos
Groningen

Jim Tigchelaar
E: jim.tigchelaar@home.nl

05 MEI

16:15 U Wageningen

6ETERANENDElLÏ

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

11 MEI

Groningen

Oploopmiddag met
barbecue

De Bunker Haaren

Jim Tigchelaar
E: jim.tigchelaar@home.nl

12 MEI

Groningen

Pinksterfeesten

Delfzijl

Jim Tigchelaar
E: jim.tigchelaar@home.nl

13 MEI

Groningen

Pinksterfeesten

Delfzijl

Jim Tigchelaar
E: jim.tigchelaar@home.nl

14 MEI

Salland

Jaarlijkse uitgaansdag

Jan Hopster
T: +31 (0)523 656 766
E: jan@hopster.demon.nl

Bezoek wijnboerderij ‘t
Heekenbroek in Drempt

Ger Vergeer
E: c.vergeer2@chello.nl

14 MEI

14:00 U Veluwe
Achterhoek
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DATUM TIJD

EVENEMENT

LOCATIE

AANMELDEN & INFO

15 MEI

11:00 U

REÜNIE VADUPAL
1962, 1963 en 1964

Marine Etablissement Amsterdam

E: rznamsterdam@gmail.com

16 MEI

10:00 U

FLO receptie/reünie met
nasi-maaltijd

Witte Raaf
Den Helder

Ad Kreukniet
E: mOCOMVBDKM GMAILCOM

17 MEI

11:00 U Limburg Zuid Herdenking

De Kollenberg
Sittard

Ben ten Tije
E: bententije@12move.nl

23 MEI

19:30 U Zuid Holland

Gebouw 147
Frederikkazerne
Den Haag

Peter Beaujean
E: paw.beaujean@casema.nl

25 MEI

14:00 U Limburg Zuid Schieten met grote buks

Oploopavond

Hoofdbestuur Raad van Afgevaardigden
AVOM
(voorheen Ledenraad)

29 MEI
04 JUN

AFDELING

14:30 U
Oost
Overijsel

05 JUN

Terrein schutterij
Susteren
Keizerzaal MEA
Amsterdam

E: secretaris@avom.nl

Herdenking bij provinciaal
)NDIÑ MONUMENT

Selwederhof
Groningen

Jim Tigchelaar
E: jim.tigchelaar@home.nl

Barbecue

T +ABELGAT
Oldenzaal

Gerrit van Gils
E: gerritvangils@home.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

E: info@ferth1973.nl

Zeeuwse Veteranendagen

Middelburg

Marcel Boogaard
T: +31 (0)118 418 641
E: szvd@zeelandnet.nl

Activiteitenmiddag in het
teken van het 20 jarig
afdelingsjubileum

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

Barbecue

Herenzaal Marinekazerne Amsterdam

Oploopmiddag

Het Anker van
Gendtkazerne
Rotterdam

Peter Beaujean
E: paw.beaujean@casema.nl

REÜNIE SVOM/VMI

Legerplaats
Oirschot

E: info@svom.nl

Veteranendag
Haarlemmermeer

Raadhuis
Hoofddorp

E: externebetrekkingen@
haarlemmermeer.nl

08 JUN

11 JUN

13:30 U Veluwe
Achterhoek

12 JUN

Amsterdam

12 JUN

14:00 U Zuid Holland

13 JUN
15 JUN

13:30 U

16 JUN

REÜNIE Zr.Ms.Hellevoetsuis,
Maassluis en Urk
0ERZISCHE 'OLF 

20 JUN

SAAMHORIGHEIDSDAG
Nieuwe Haventerrein W: www.reunieplanners.nl,
525 jaar Koninklijke Marine
Den Helder
www.marine525.nl
(grootste marine-reünie ooit)

20 JUN

Marine Veteranendag

Nieuwe Haventerrein
Den Helder

20 JUN

Marinedagen SAIL 2013

Havengebied
Den Helder

W: www.defensie.nl/marinedagen, www.saildenhelder.nl

21 JUN

Marinedagen SAIL 2013

Havengebied
Den Helder

W: www.defensie.nl/marinedagen, www.saildenhelder.nl

Veteranendag

Stadhuis (Stopera)
Amsterdam

Wil Janssen
E: wiljanssen@veteranen.nl

Onthulling
Veteranenmonument Hoorn

Oostereiland Hoorn W: www.veteranenhoorn.nl

22 JUN

14:00 U Amsterdam

22 JUN
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DATUM TIJD

AFDELING

22 JUN

Limburg Zuid Busreis naar Marinedagen
SAIL 2013

EVENEMENT

LOCATIE

AANMELDEN & INFO
Ben ten Tije
E: bententije@12move.nl

22 JUN

Marinedagen SAIL 2013

Havengebied
Den Helder

W: www.defensie.nl/marinedagen, www.saildenhelder.nl

23 JUN

Marinedagen SAIL 2013

Havengebied
Den Helder

W: www.defensie.nl/marinedagen, www.saildenhelder.nl

Oploopavond

Gebouw 147
Frederikkazerne
Den Haag

Peter Beaujean
E: paw.beaujean@casema.nl

Veteranendag

Den Haag

Martijn van ‘t Veer
E: martijnvantveer@avom.nl

27 JUN

19:30 U Zuid Holland

29 JUN

Frits Heidendaal
E: f.adamsheidendaal@
hotmail.com

29 JUN

15:00 U Eindhoven

Midgetgolfmiddag

30 JUN

14:00 U Nijmegen

Barbecue

Clubhuis Voor
Anker Nijmegen

6ETERANCAFÏ

#AFÏ $AAN  $AAN
Amsterdam

Oploopmiddag

Het Anker van
Gendtkazerne
Rotterdam

Peter Beaujean
E: paw.beaujean@casema.nl
Jan Roelof van Offeren
T: +31 (0)24 663 51 83
M: +31 (0)6 236 25 04
E: jrvanofferen@hetnet.nl

6ETERANCAFÏ

08 JUL
10 JUL

14:00 U Zuid Holland

13 t/m
20 JUL

Nijmegen

Camping Vierdaagse

Clubhuis Voor
Anker Nijmegen

20 JUL

Amsterdam

6ETERANCAFÏ

#AFÏ $AAN  $AAN
Amsterdam

IMC Internationaal Zeilkamp -ARINE 5NTEROFlZIER Jim Tigchelaar
E: jim.tigchelaar@home.nl
Schul-Plön
(bij Kiel, Dld.)

22 t/m
31 JUL
25 JUL

Jan Roelof van Offeren
T: +31 (0)24 663 51 83
M: +31 (0)6 236 25 04
E: jrvanofferen@hetnet.nl

19:30 U Zuid Holland

25 JUL

Eindhoven

31 JUL

Oploopavond

Gebouw 147
Frederikkazerne
Den Haag

(ERDENKING OPHEFlNG +.),

KNIL monument
Landgoed Bronbeek
Arnhem

Jim Tigchelaar
E: jim.tigchelaar@home.nl

Frits Heidendaal
E: f.adamsheidendaal@
hotmail.com

Vaartocht vanuit Heusden

6ETERANCAFÏ

#AFÏ $AAN  $AAN
Amsterdam

Wil Janssen
E: wiljanssen@veteranen.nl

Barbecue

De Vriendenpost
Zwolle

Jan Hopster
T: +31 (0)523 656 766
E: jan@hopster.demon.nl

15 AUG

Herdenking Capitulatie
Japan en Bevrijding
.EDERLANDS )NDIÑ

Park Eekhout
Zwolle

W: WWWINDIÑHERDENKINGNL

13 SEPT 10:15 U

AVOM LANDELIJKE
CONTACTDAG

Marine Kazerne
Amsterdam

Martijn van ‘t Veer
T: +31 (0)6 146 631 32
E: martijnvantveer@avom.nl

12 AUG

19:00 U Amsterdam

13 AUG

Salland
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BOEKENNIEUWS
† IN MEMORIAM: Ad Verhoeven
Met leedwezen geven wij kennis dat onze oud-voorzitter Ad
Verhoeven op 27 februari 2013 in
zijn woonplaats Diepersdorf in
Oostenrijk op 64-jarige leeftijd is
overleden. Ad was nauw betrokken bij de oprichting van de afdeling Den Helder van de AVOM.
Twee keer bekleedde hij het
voorzitterschap. Ad heeft vele jaren met verve en zeer bekwaam
de afdeling Den Helder geleid en
nadat hij al in een vroeg stadium
te kennen had gegeven om zijn
functie te willen neerleggen,
werd tijdens het jaarlijkse Kerstbal op 17 december 2010 ofﬁcieel
afscheid van hem genomen. Ad
heeft de Koninklijke Marine vele
jaren gediend en als korporaalmachinist de dienst verlaten.
Hij zette zijn carrière voort bij
Cores (de vroegere Hoogovens)
en nadat hij de mogelijkheid
had gekregen om vroegtijdig met
leeftijdontslag te gaan, zette hij
met echtgenote koers naar zijn
nieuwe thuisland.

Helaas heeft hij slechts enkele jaren mogen genieten. Het
noodlot sloeg toe, waardoor hij
langzaam de greep op het leven
begon te verliezen. Op zaterdag 2
maart 2013 werd Ad tijdens een
ceremonie werd gereden.
Uit het oog, doch niet uit het
hart. Hij ruste in vrede.
Emile Roegies,
voorzitter afdeling Den Helder.

DE MARTIN MARINER PBM-5A
AMFIBISCHE VLIEGBOOT
Oud-marinevlieger en historicus
Kees Leebeek schreef een boek
op basis van authentieke bronnen en interviews met nog in
leven zijnde bemanningsleden
die dienden in Nederlands Nieuw
Guinea in de periode van 19501960. De primitieve omstandigheden ter plekke vormden het
levensechte decor waarin het
marinepersoneel onder vaak
moeilijke omstandigheden met
deze grote amﬁbische vliegboten haar bijdrage leverde aan
de verdediging van Nederlands
Nieuw Guinea. Aan de hand van
een aantal ernstige ongevallen
vertelt dit boek niet alleen het
echte verhaal over deze rampen
maar geeft het ook een unieke en
onthullende blik achter de schermen bij de Koninklijke Marine.
Het boek werd uitgebracht door
uitgeverij Geromy BV
te Maarssen.
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HOOFDBESTUUR
NIEUWE LEDEN
NAAM

WOONPLAATS

DIENSTVAK

AFDELING

Dhr. R. Schendelaar

Beuningen

Dhr. G.J. van de Bovenkamp

Barneveld

Mach

Veluwe Achterhoek

Dhr. H.H. Boer

Koog aan de Zaan

Mach

Koog aan de Zaan

Dhr. B.J. Breepoel

Roosendaal

Mach

Roosendaal

Dhr. H.T. van Gorkom

Wieringerwerf

TDW

Wieringerwerf

Dhr. S.A. Smit

Zuid Scharwoude

ND

Zuid Scharwoude

Algemeen

IN MEMORIAM
NAAM

WOONPLAATS DIENSTVAK

AFDELING

GEB. DATUM

OVERLEDEN

Dhr. J. van Belzen

Arnemuiden

Onbekend

Zeeland

15/09/1925

† 07/09/2012

Dhr. P.P. van Zeyl

Alphen aan
den Rijn

Wemnt

Zuid Holland

05/01/1951

† 15/11/2012

Dhr. P.A. de Bot

Ijmuiden

Hofm

Amsterdam

15/04/1928

† 13/01/2013

Dhr. A. Proﬁjt

Leiden

Marn

Zuid Holland

19/02/1921

† 28/01/2013

Dhr. A.C. van den Berge

Den Haag

Zeedienst

Zuid Holland

06/01/1927

† 24/02/2013

Dhr. A.B.C.M. Verhoeven Gosdorf
Oostenrijk

Mach

1. Buitenland

28/08/1949

† 27/02/2013

Dhr. M.G. van Gelder

Culemborg

Snr

Algemeen

13/02/1921

† 01/03/2013

Dhr. H. Perridon

Pingjum

Matr

Friesland

29/05/1935

† 02/03/2013

Dhr. J. Kraaikamp

Den Helder

BDGSK

Den Helder

23/05/1930

† 03/03/2013

Dhr. P.L. Helmus

Den Helder

Hofm

Den Helder

Dhr. J.J. Pichel

Amsterdam

Mach

Amsterdam

15/08/1919

† 20/03/2013

Dhr. G.W. de Man

Heemstede

Zvpl

Amsterdam

10/09/1930

†

Dhr. R. Dessauvagie

Weesp

Dhr. B.W. de Baaij

Beuningen

Timm

Nijmegen

09/12/1937

†

Dhr. P.J.J. van Helvoort

Brielle

Tlgr

Zuid Holland

02/06/1929

†

Dhr. R. Spaans

Almere

SD

Amsterdam

21/01/1929

†

Dhr. C. Jansen

Amsterdam

Algemeen

18/09/1925

†

† 08/03/2013

Amsterdam

†

PUZZELRUBRIEK
WINNAAR
Het fotofragment in VastWerken
nummer was afkomstig van de
foto van de Hr.Ms.Wamandai
op pagina 14. Door loting kwam
Willy Devillers uit Groenlo uit de
bus. Hij kan contact opnemen
met prijsvraag@avom.nl. De prijs
is zoals gewoonlijk een tegoedbon van 20 euro te besteden in
de AVOM webshop.

in VastWerken en op de website
van de AVOM: www.avom.nl.
Interesse? Stuur dan een email
naar: prijsvraag@avom.nl.

NIEUW FOTOFRAGMENT.
Van welke foto in deze aﬂevering
is bijgaand fragment? Stuur uw
oplossing naar:
E: prijsvraag@avom.nl.

PRIJS SPONSOREN?
Dit kan in ruil voor plaatsing
van logo en naamsvermelding
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Vast_Werken_2013_2.indd 28

28
23-04-13 15:52

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.
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%755(,=(1
Reserveer Centraal busvervoer voor uw
Landelijke AVOM Reüniedag / LCD
op 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-afdelingenkan 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.
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AVOM SHOP
BESTELLING

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

BETALING

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

bankrekening 58 86 31 116 ABN
AMRO Apeldoorn t.n.v. AVOM
Goederenrekening. Na ontvangst
van de correcte betaling wordt
uw bestelling verwerkt.

9315

AVOM badge met naam

14,50 euro

badge

wapenschild

dasspeld

pin

sticker

epauletten

portefeuille

polo

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

stropdas

regenjack

parka

naambadge

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 geïnformeerd 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.:
 m\k\iXXed&m Y\ek\ee`\kY\_ffikkfk[\ZXk\^fi`\fɖZ`\i\e%
 -,aXXif]fl[\i\eXcc\\ejkXXe[Y\ek\e`ejkXXkY\ekfd[\Xc^\d\e\
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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CONTACTGEGEVENS AVOM AFDELINGEN
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
Harry Bijleveld, Voorzitter
T: +31 (0)294 253 417
E: hbijleveld@hetnet.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,
Lid Raad van Afgevaardigden,
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.,
Lid Raad van Afgevaardigden.
E: ecm.roegies@kpnmail.nl)
A.J. Clowting, Secretaris
Mr. J. Henderikxstraat 17
apt.33, 1788 AX, Julianadorp
T: +31 (0)223 63 07 70
E: a.clowting@quicknet.nl

AFDELING DRENTHE
J. Krikke, Voorzitter, Secretaris,
Lid Raad van Afgevaardigden.
Koekoekstraat 12,
9404 BL Assen
T: +31 (0)592 35 71 40
E: jaapvanale@veteranen.nl

AFDELING EINDHOVEN
F. Heidendaal,
Waarnemend Voorzitter,
Lid Raad van Afgevaardigden’
E: f.adamsheidendaal@hotmail.com

H.W.C. Sanders, Secretaris
De Ruyterstraat 11, 5694 SH
Breugel T: +31 (0499 47 27 58
E: h.sanders43@chello.nl)

AFDELING OOST-OVERIJSSEL

AFDELING FRIESLAND

G. van Gils, Secretaris
Rachmaninofstraat 16, 7558 DN
Hengelo
T: +31 (0)74 277 07 46
E: gerritvangils@home.nl

J. Steenbergen, Voorzitter,
Lid Raad van Afgevaardigden
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,
Lid Raad van Afgevaardigden
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,
Lid Raad van Afgevaardigden

A.J. Oldejans, Voorzitter,
Lid Raad van Afgevaardigden
E: aoldejans@xs4all.nl

AFDELING SALLAND
J. Hopster, Voorzitter,
Lid Raad van Afgevaardigden
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
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,
Lid Raad van Afgevaardigden

P.J.E. Timmers, Voorzitter,
Lid Raad van Afgevaardigden
Melkweg 5, 4501 GJ Oostburg
E: p.j.timmers@zeelandnet.nl
J.C.W.Foekking, Secreataris
Westerzicht 656
4501 GJ Oostburg
E: foekking@zeelandnet.nl

AFDELING ZUID-HOLLAND
Peter Beaujean, Waarnemend
Voorzitter, Lid Raad van
Afgevaardigden, Secretaris
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)

Jan-Roelof van Offeren,
Secretaris
T: +31 (0)24 663 51 83
M: +31 (0)6 231 625 04
E: jrvanofferen@hetnet.nl
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De Bonte Wever Assen

Speciale Mid
week aanbie
dingen
‘Alles Inclus
ief’ vakanti
es.
Alle AVOM-L
eden
ontvangen
ϭϬйŬŽƌƚŝŶŐ

op de norm
ale prijzen.


speciale Midweek aanbiedingen met
VEEL AVOM-leden VOORDEEL
Profiteer van deze speciale Midweek aanbiedingen van BTR Reizen
voor alle AVOM-Leden en geniet van een heerlijke ‘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’ 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
NRUWLQJ

aanbiedingsprijs!

GDDJVH0LGZHNHQ‘Alles Inclusief’ van € 249,- voor € 224,YDQ]RQGDJWPGRQGHUGDJRIPDDQGDJWPYULMGDJ

GDDJVH9HUOHQJGH0LGZHNHQ‘Alles Inclusief’ van € 299,- voor € 269,van zondag t/m vrijdag
.LQGHUNRUWLQJWPMDDUJUDWLVHQWPMDDUNRUWLQJ
Inclusief:
 4 of 5 x logies in een comfortabele kamer met uitgebreid ontbijtbuffet
RI[OXQFKEXIIHW
RI[GLQHUEXIIHW
 4 of 5 dg. onbeperkte drankjes uit het huisassortiment
RIGJGLYHUVHVQDFNVJHGXUHQGHGHGDJHQDYRQG
RIGJRQEHSHUNWWRHJDQJWRWVXEWURSLVFK]ZHP±HQVDXQDSDUDGLMV
RIGJRQEHSHUNWWRHJDQJWRWGHPWULMVEDDQ YDQRNWWPPUW 
RIGJJHEUXLNYDQSURIHVVLRQHHOILWQHVVFHQWUXP
RIGJJHEUXLNYDQERZOLQJEDQHQ
 4 of 5 dg. deelname aan diverse aquasporten en andere groepslessen
RIGJWRHJDQJWRWKHWXLWJDQJVFHQWUXPGH&DIpVWUDDW
Exclusief:
 toeristenbelasting ca. € 1,- per pers. per nacht (ter plaatse te voldoen)
SHUVRRQVNDPHU¼SHUQDFKW
 drankjes buiten het huisassortiment
UHVHUYHULQJVNRVWHQ¼SHUERHNLQJ
PRJHOLMNHDQQXOHULQJ±HQRIUHLVYHU]HNHULQJ
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.
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