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Mijn naam is Sharita Khemai-Ramawadhdoebe
Maar u mag mij Sharita noemen. Ik ben gehuwd
en mijn man werkt op Schiphol (twee kleuren
blauw lijkt mij in de wereld van de luchtvaart extra
mooi). Ik ben als uitzendkracht de Luchtmacht
binnengekomen als administratieve/secretariële
medewerkster bij Bureau Juridische Documentatie.
Ik hield mij daar bezig met de administratieve 
juridische ondersteuning Toen kwam deze nieuwe baan (vaste) baan in beeld.
Met het oog op mijn toekomst heb ik gesolliciteerd en na selectie was ik de
gelukkige.Wat ik mij voorstel van deze nieuwe job? Aanspreekpunt te zijn 
voor de diverse postactieven verenigingen en individuele postactieven. Het
beheer over de database (in een latere fase ook die van de veteranen) en de
administratie/correspondentie voor mn de Vliegende Hollander en de postactie-
venkaart. Verder zal ik gaan assisteren bij het organiseren van bijeenkomsten
voor postactieven zoals de jaarlijks Open Dagen en de ontmoetingsdag voor
besturen met leden van de LUMARA (Luchtmachtraad). Ik hoop met de nodige
steun snel het administratieve gedeelte over te kunnen nemen. Hoe u mij vanaf
nu kunt bereiken kunt u op de pagina nuttige adressen vinden.

Met vriendelijke groet.
Sharita Khemai

Colofon
KLuPActief ( verschijnt tot nu toe viermaal
per jaar) en is in principe bedoeld voor
alle postactieven van de Koninklijke
Luchtmacht, dat wil zeggen militairen en
burgers die de actieve dienst middels
FLO, UKW of pensioen hebben verlaten.
Verder de achtergebleven partners die 
te kennen hebben gegeven KluPActief te
willen blijven ontvangen. KLuPActief
geeft informatie over de voortgang van
het postactievenbeleid van de Koninklijke
Luchtmacht en wetenswaardigheden
voor, over, van en door postactieven zelf
en is natuurlijk een forum voor de lokale
besturen. De leiding van de Koninklijke
Luchtmacht zal u als lezer op de hoogte
(gaan) houden van nieuwe ontwikkelingen
binnen de KLu.

Samenstelling & Redactie:
Willem Aben 

Redactie adres:
Zie pagina nuttige adressen.

Met dank aan:
Lt-generaal D.L Berlijn, Commodore 
J. van Eijk, Drs Rolf de Winter, Rob
Schouten, Willem Logt, Frans Blosser,
Frans Hueben, Sjaak Fontein, Cees 
Huisman, Kees Mars, Theo Deckers,
Cees Nieuwenhuyse, Walter Hendriks,
Klaas van Diermen, S Siemensma,
Wim & Ria, Jos Janissen,

Verantwoording van de in dit nummer
opgenomen foto’s :
Alle foto’s zijn belangeloos ter
beschikking gesteld en zijn met 
toestemming van betrokkenen geplaatst.
Speciale dank gaat uit naar Herman 
van den Akker (voorblad) en Fotovlucht
Vliegbasis Soesterberg vwb SHOW
SNOW TIME
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Het nieuwste nummer van KluPActief, derde jaar-
gang februari 2004 ligt weer voor u. De verrassing
zal voor velen van u groot zijn om te zien en te
lezen dat de, in het vorige nummer aangekondigde,
wisseling van de wacht niet heeft plaats gevonden.
KluPActief was reeds gedrukt toen de beoogde
opvolger aan de C-Kab en mij mededeelde dat hij
er om persoonlijke redenen vanaf ziet om project-
matig het stokje over te nemen. Ondanks teleur-
stelling heb ik begrip voor zijn standpunt en gaat
het leven gewoon (?) verder.
Hoe verder. Welnu, binnen de KLu wordt wederom
gezocht om een actief dienende (Ltkol/maj) hierbij
het voortouw te laten nemen (dit alles heeft
natuurlijk te maken met de personeelsreductie).
Totdat zeker is dat hieruit geen geschikte kandidaat
komt zal er formeel niet onder postactieven worden
gezocht. Dames en Heren, let op wat in de vorige
zin staat want niets weerhoudt u om na te denken
en u informeel kandidaat te stellen voor deze wel
zeer bijzondere functie. Natuurlijk zijn er door de
leiding van de Koninklijke Luchtmacht een aantal
randvoorwaarden gesteld. U kunt hierover altijd bij
mij informatie opvragen!

Zaken die op de rails staan blijven op de rails
staan alleen is de snelheid er nu grotendeels even
uit. KluPActief zal voorlopig wel door mij worden
voortgezet, waarbij ik aanteken dat ik u allen
wederom uitdaag / uitnodig om tekst aan te leveren.
Het moet toch mogelijk zijn dat in zo´n grote
achterban met een zo mooi en rijk verleden er
leuke dan wel zeer informatieve verhalen bestaan
of komen ze echt niet verder dan de bar!.

In dit nummer natuurlijk weer een prijsvraag.
Verder een tweetal nieuwe rubrieken. De ene
rubriek gaat over verkeersaangelegenheden.
Deze zal ieder kwartaal terugkomen en is geba-
seerd op gezond verstand. De rubriek wordt 
verzorgd door de collega’s van de Koninklijke
Marechaussee die op het HKKLu bij de Sectie

Vlieg- en Bedrijfsveiligheid werkzaam zijn. Wat in
de actieve organisatie verkeerstechnisch de moeite
waarde is, geldt ook voor ons en op deze wijze 
blijven wij bij het ouder worden scherp. De tweede
rubriek komt ook uit het huis en is gebaseerd op
de wettelijke regelgeving mbt milieu en veiligheid.
Ook hier geldt de logica dat veel van de zaken die
voor de KLu gelden, zonder meer ook nuttig zijn
bij ons thuis of in het leven van alledag. Deze
rubriek heeft de naam Wim & Ria en is onder 
deze naam eerder gepubliceerd als maandelijks
periodiek binnen het HKKLu

Nabrander: Ja mensen die heb ik en ik vraag u
begrip voor ons te hebben. Aan het Vliegende
Hollander probleem wordt echt gewerkt en dit
geldt ook voor de postactievenkaart. In beide
gevallen zijn wij mede afhankelijk van derden 
(dus buiten de KLu) en kan het nog even duren
alvorens het gewenste in uw brievenbus ligt.
Er zijn helaas onder de collega’s personen die
menen in hun reactie woorden te moeten bezigen
als, “ik heb recht”, “per omgaande wil ik”,
“waardeloze organisatie”, etc. Welaan mensen,
tegen diegenen die zich hierin herkennen wil ik
zeggen: we werken aan uw oplossing, maar het
kan toch ook anders! 

“Lest best”. Het is voor het project en voor ons 
als postactieven in het bijzonder een genoegen
om te zien dat met de komst van Sharita de
administratieve ondersteuning die door de KLu
was toegezegd zijn borging heeft gekregen.
Sharita welkom aan boord.
Willem den Ouden, collega nog even volhouden
en dan kan Sharita de database daadwerkelijk 
van je overnemen.

Met collegiale groet,

Willem Aben

KLuPActief

Redactioneel “ALL in one Family”
Surprise ?

Geachte lezer,



DDrie memorabele gebeurtenissen 
Het is mij een bijzonder genoegen om
met u terug te kijken op 2003. Dat
jaar stond in het teken van de vijftig-
ste verjaardag van de Koninklijke
Luchtmacht. Het was echter niet
alleen voor de Koninklijke Luchtmacht,
maar voor de gehele luchtvaart een
bijzonder jaar. In 1903 vond nl. voor
de eerste maal een succesvolle
gemotoriseerde vlucht plaats door de
gebroeders Wright. En op 1 juli 1913,
inmiddels 90 jaar geleden, werd de
Militaire Luchtvaartafdeling van de
Koninklijke Landmacht opgericht. Drie
memorabele gebeurtenissen waaraan
aandacht is besteed, met als hoogte-
punten de reunie op 1 juli te Soester-
berg, die werd bezocht door 14.000
actieve Luchtmachters, postactieven,
veteranen en oud-medewerkers en
het uitermate geslaagde Air Power
Symposium op 19 november in De
Ridderzaal, dat werd bijgewoond
door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins
Willem-Alexander.

Het prille begin 
Vanaf de eerste vlucht van de
gebroeders Wright op 17 december
1903 heeft de luchtvaart een
stormachtige ontwikkeling doorge-
maakt. Al spoedig werd duidelijk
welke ongekende militaire toepas-
singsmogelijkheden de luchtvaart
bood. Op voorstel van de Chef van
de Generale Staf, de generaal-majoor
C.J. Snijders, werd door de minister
van Oorlog in 1910 de ‘Militaire
Luchtvaart Commissie’ opgericht. Op
zijn voorstel werd de oprichting van
de luchtvaartafdeling op 1 juli 1913
een feit. Eén van de eerste vliegers
werd aangenomen, maar met de
voorwaarde dat hij zijn eigen vliegtuig
meebracht en dit zou verhuren.

De eerste halve eeuw militaire
luchtvaart
De Eerste Wereldoorlog heeft de
militaire ontwikkelingen in de lucht-
vaart een sterke impuls gegeven.
Hoogte-, afstand- en snelheidrecords
sneuvelden continue. Bewapening
en de inzetwijze ervan evolueerden
in hetzelfde tempo mee. Bijvoorbeeld
Roland Garros, de beroemde Franse
militaire vlieger, ontwikkelde reeds
aan het begin van deze oorlogsperi-
ode een manier om met zijn mitrail-
leur tussen de bladen van de pro-
peller van zijn vliegtuig door te
schieten. De eerste taak van de
Nederlandse militaire luchtvaart was
overigens het handhaven van de
neutraliteit. Veel verkenningsvluchten
werden uitgevoerd. In deze eerste
halve eeuw militaire luchtvaart heb-
ben pioniersgeest, moed en door-
zettingsvermogen van de eerste
Luchtmachters het mogelijk gemaakt
om met beperkte middelen een
geloofwaardige organisatie op te
bouwen. Tijdens de Tweede Wereld-
oorlog bleken de Nederlandse 
luchtvaartpioniers in staat om in
internationaal samenwerkingsver-
band, buiten het Nederlandse
grondgebied, effectief bij te dragen
aan het herstellen van democratie en
soevereiniteit. Ook in het voormalig
Nederlands-Indië heeft het lucht-
wapen een belangrijke rol gespeeld.

Een zelfstandig krijgsmachtdeel 
Na de Tweede Wereldoorlog moest,
met de komst van het straaltijdperk,
de militaire luchtvaart opnieuw worden
opgebouwd. Mede dankzij de Vere-
nigde Staten konden de naoorlogse
Luchtmachters worden opgeleid. Ook
Canada stelde ons in de gelegen-
heid een gekwalificeerde personele

basis te leggen voor een nieuwe
Luchtmacht. Een markant moment,
50 jaar na het begin van de gemo-
toriseerde Luchtvaart, is 27 maart
1953. Koningin Juliana kende toen
bij Koninklijk Besluit aan de Militaire
Luchtvaartafdeling het predikaat
“koninklijk” toe. Daarmee werd de
Koninklijke Luchtmacht een zelf-
standig krijgsmachtdeel, naast de
Koninklijke Marine en Koninklijke
Landmacht en later de Koninklijke
Marechaussee. De naoorlogse peri-
ode vereiste wederom inzet, inventi-
viteit en natuurlijk pioniersgeest van
het personeel. Capaciteiten die door
de tijd kenmerkend zijn gebleven
voor de KLu. De luchtmacht heeft
zich verder ontwikkeld tijdens de
Koude Oorlog. Het dreigingscenario
en de daaruit voortvloeiende hoge
paraatheid hebben lange tijd ons
denken en optreden bepaald. De
inbedding in de NAVO-structuur
was vanzelfsprekend en heeft het
optreden in internationaal verband
als iets normaals gemaakt.

Na de Koude Oorlog 
Op de KLu is ook na de ´Val van de
Muur´ een intensief beroep gedaan.
Slechts enkele operaties wil ik noe-
men. De KLu was intensief betrokken
bij de operaties Deliberate Force 
en Allied Force in het voormalige
Joegoslavië. Ook was de KLu
betrokken bij UNMEE en meer
recentelijk de operatie Enduring
Freedom. Pas kort geleden werd de
in 2002 begonnen bijdrage van de
luchtmacht aan die operatie beëin-
digd. Met als basis Manas in Kirgizië
namen F-16 jachtvliegtuigen, de 
C-130 Hercules en KDC-10 tanker-
vliegtuigen in internationaal verband
en ver van huis deel aan de strijd

Een geslaagd herdenkingsjaar
voor de Koninklijke Luchtmacht
Luitenant-Generaal Dick L. Berlijn, Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten
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tegen het terrorisme in Afghanistan.
Nederlandse Patriots hebben burgers
na het vallen van de muur in Israël
en Turkije extra bescherming ge-
boden. En vanaf de zomer van 2003
ondersteunen KLu-helikopters, naast
hun inzet in Bosnië-Herzegovina het
Nederlandse ISAF-detachement in
Irak.

Ingrijpende veranderingen
Internationale ontwikkelingen en de
wijziging van het dreigingsbeeld
hebben grote gevolgen voor de
krijgsmacht. Dit heeft onder meer tot
gevolg dat de KLu aan de vooravond
staat van ingrijpende veranderingen.
De toekomstige luchtmacht zal zich
nog meer moeten richten op expedi-
tionair optreden met kwalitatief
hoogwaardige systemen. Hierbij
moeten op grote afstand, samen
met coalitiepartners en/of andere
krijgsmachtdelen operaties kunnen
worden uitgevoerd. De Koninklijke
Luchtmacht van de toekomst dient
te kunnen beschikken over moderne
middelen om haar gecompliceerde
taken te kunnen uitvoeren. Daarom
is bijvoorbeeld de vervanging van
de F-16 door de JSF van eminent
belang. De JSF zal, naast het over-
nemen van F-16 taken, volledig 
nieuwe dimensies toevoegen aan 

de inzet van strijdkrachten in het
algemeen en aan jachtvliegtuigen in
het bijzonder. Het toestel is uitermate
geschikt om vooral in de (aan
belang toenemende) air-to-ground
rol te opereren. De JSF - een platform
met ultramoderne sensoren - geeft
met haar capaciteiten een extra
dimensie aan joint optreden en 
vergroot daarmee de effectiviteit van
andere wapensystemen en middelen.
Daarnaast is de aanschaf van Link
16 (datacommunicatie) noodzakelijk
op ons huidige jachtvliegtuig, de 
F-16. Ook investeren we in precisie-
munitie. Ook onze Apachehelikopters
zullen aan de modernste eisen 
worden aangepast. Voorts is van
belang dat de nieuwste Patriot 
PACIII raketten spoedig inzetbaar
zijn. Een derde DC-10, alleen
geschikt voor personen- en goede-
rentransport, is nodig of de twee
tankervliegtuigen meer te kunnen
inzetten voor hun eigenlijke taak, het
bijtanken van vliegtuigen.

Daarbij is het van het grootste
belang dat nationaal en internatio-
naal wordt samengewerkt. Een
goed voorbeeld van samenwerking
met onze zusterkrijgsmachtdelen is
de samenwerking tussen 11 Lucht-
mobiele Brigade en de Tactische

Helikoptergroep in de 11 Air
Manoeuvre Brigade. Met jachtvlieg-
tuigen verdiepen we onze internatio-
nale samenwerking in de European
Participating Air Forces (EPAF). En
ten aanzien van onze transportvloot
verwacht ik veel van de European
Airlift Coordination Cell (EACC).
Europese luchtverdediging wordt
steeds belangrijker in het verband
van de Extended Air Defence Task
Force (EADTF).

Terugkijkend op 100 jaar gemotori-
seerde luchtvaart, 90 jaar militaire
luchtvaart en 50 jaar Koninklijke
Luchtmacht heeft er een grote evo-
lutie plaatsgevonden. Technische
ontwikkelingen dwingen en dagen
ons uit om continue vooruit te kijken.
De meest moderne luchtwapens
kunnen echter enkel worden ingezet
wanneer mensen met toewijding
hiermee op professionele wijze
omgaan. Onze veteranen zijn ons
hierin voorgegaan en ik heb het 
volste vertrouwen dat het personeel
van de Koninklijke Luchtmacht van
vandaag en morgen dit zal voort-
zetten. Onze ambities liggen hoog.
Ik ben ervan overtuigd dat de
Koninklijke Luchtmacht aan deze
ambities zal kunnen beantwoorden.

KLu kan aan ambities beantwoorden

5 KLuPActief



B. Cath, Lauwere 311, Uden

M. Houwaart, J. Urlusstraat 33, Noordwijk

C.N. Sinoo, van Weerden Poelmanlaan 144, Utrecht

R.L.F. Grootings, Zandkamp 230, Hoogland

K. Bol, van Ostadelaan 66, Rijswijk

J. van Vliet, Arnhemseweg 10D, Ede

A. Nyqvist, van Ostadestraat 51, Duiven

H. Meijrink, Waterleliestraat 10, Arnhem

A.A.E. van Roosmalen, Utrechtseweg 123, Zeist

“And when the last great scorer comes

to write against your name

He’ll ask not

If you won or lost

But HOW you played the game”

Dat zij mogen rusten in vrede

In Memoriam

J.J.K. Boomsma, Bothastraat 18, Leeuwarden

W, Jonker, Ploeg 69, Uden

A.H. Broos, Chasselaan 163, Eindhoven

J. Hollebeek, Noorderlaan 125, Dongen

H.J. Kocken, Tazelaar 1, Oosterhout

A. Sjouw, Smele 11, Hoogeveen

J.G.M. van Dommelen, de Brink 216, Den Haag

J.M. Hulst, Gezinspaviljoen 21, Bovenkarspel

T.H. Pauw, Bosranklaan 31, Eindhoven.
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Deze zinnen komen uit het lied van
Youp van ‘t Hek en speelden door
mijn gedachte op het moment dat ik
te horen kreeg dat Jan ongeneeslijk
ziek was. Jan heeft zijn ziekte op
een buitengewone, maar hem zo
kenmerkende wijze gedragen.
Gelukkig is hij tot het laatst toe in de
gelegenheid geweest om afscheid
te nemen van al diegenen die hem
zo na stonden. Mijn persoonlijke
herinneringen aan de MENS van
Dommelen zullen mij altijd dierbaar
blijven. Jan en ik spraken elkaar
heel vaak. Ik vond het heerlijk om
met deze levensgenieter te praten
over (zoals hij het noemde) “Ons
Indië ,“ zijn strijdmakkers en zijn
nuchtere constatering dat deze
groep steeds kleiner werd. Ook 
het Bisdom, de belangenvereniging,
het van Weerden- Poelmanfonds, de
Koninklijke Luchtmacht en de Post-
actieven werden altijd door hem op
zijn eigen wijze tot leven gebracht.

Zeker mag zijn inzet voor de mede-
mens (waaraan velen van ons een
voorbeeld kunnen nemen) niet
onvermeld blijven Tot bijna op het
laatst ging hij s´avonds samen met
zijn Riek in het verpleeghuis de
broodmaaltijd klaarmaken en rond-
brengen. Mijn wenkbrauwen fronsten
zich dan wel eens, maar zijn reactie
was steevast: wie doet het dan
anders want personeel is er nauwe-
lijks. Extra wrang is het dat hij in
hetzelfde huis al zo snel zijn einde
vond. Genieten deed ik verder ook
als hij vertelde over de bezoeken
aan Apeldoorn, Groningen, Hilversum
en Soest en hij als een trotse opa 
verhaalde over zijn kleinkinderen,
maar ook over de kleinkinderen van
Riek.

In het vertrouwen dat hij door zijn
Heer zal worden opgenomen heeft
Jan zijn naderende einde aanvaard.
Hij heeft geleefd en is gestorven in 

de vrede van de Heer. Het afscheid
in de kerk en later bij zijn laatste
rustplaats werd bijgewoond door
heel veel mensen die ieder op zijn/
haar eigen manier van dit mooie
mens afscheid wilden nemen. Hier
werd hij weer herenigd met zijn 
eerder overleden vrouw.

Ik weet dat ik namens velen van u
spreek als ik zeg dat het een
genoegen en een voorrecht was 
om Jan van Dommelen te hebben
mogen kennen. Ik hoop dat de
achterblijvenden uit de vele blijken
van medeleven de kracht zullen 
vinden om in de gedachte van Jan
het leven verder inhoud te geven.
Wij zullen zeker zijn naam in ere
houden.

Dag, meneer de voorzitter,
TOT ZIENS !

BDL / Kabinet / CCPKlu
Willem Aben 

In Memoriam
Jan van Dommelen (MENS b.d.)

Waarom gaan de verkeerde mensen dood?

Waarom zit God zich steevast te vergissen?

Hij haalt steeds diegenen die ik niet kan missen

En dat aantal is inmiddels veel te groot.
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De cirkel is nu echt rond. Op 18 december 2003 hebben
(namens de Bevelhebber de Chef kabinet) kolonel 
Liesbeth P.M. Rozenhart en de voorzitters, van Eindhoven,
Nieuw Milligen en Rhenen hun handtekeningen geplaatst
onder de laatste 3 erkenningsovereenkomsten. Hierbij
zijn deze drie verenigingen dan tevens opgenomen in 
de reeks van erkende contactgroepen. Dit heugelijke 
feit geeft duidelijk aan dat de behoefte aan contacten
onderling en in het bijzonder met de Koninklijke Lucht-
macht geen verdere uitleg nodig hebben. Het succes van
het door de Bevelhebber daadwerkelijk en daadkrachtig
gesteunde beleid heeft geresulteerd in een netwerk van
12 erkende contactgroepen. De dag zelf stond niet
alleen in het teken van de ondertekening maar had
wederom de intentie om de besturen kennis te laten
maken en/of de kennismaking te hernieuwen met de
luchtmachtleiding maar ook met elkaar. Leuk was het
ook dat de vorige C-Kabinet kolonel Ton Tieland ondanks
zijn drukke agenda aanwezig was. Tevens gaf het 
programma in de ochtend de tijd tot het beantwoorden
van vragen aangaande de toekomst en de regelgeving.
De door de besturen gestelde vragen konden grotendeels
ter plekke worden beantwoord. Het betrof vooral de
gehanteerde definities zoals: postactievenkaart, Vliegende
Hollander, nieuwe horeca organisatie, aanschaf militaire
kleding, Intranet en Internet, etc. Er ontstond een uitste-
kende discussie onderling maar ook met de vertegen-
woordigers van de Luchtmacht. In dit kader mag zeker
niet onvermeld blijven dat zowel kolonel Rozenhart als
het Hoofd Algemene zaken en Protocol Jan Kos de
gehele dag aanwezig en betrokken waren.Tot genoegen
van ons allen was ook Sharita aanwezig. Men heeft zich
nu een beeld kunnen vormen van de drie personen die 
(ieder op hun eigen niveau) mede verantwoordelijk zijn
voor het slagen van dit project.

Bij het aperitief en de (wederom voortreffelijk verzorgde)
lunch mochten wij de Bevelhebber in ons midden welkom
heten. Op zijn bekende wijze heeft hij met vele bestuur-
ders kennis gemaakt of de kennismaking hernieuwd.
Na de lunch heeft de Bevelhebber een boeiend verhaal
gehouden over zijn visie mbt de Koninklijke Luchtmacht
in het heden en de toekomst en dit alles geplaatst in het
kader van de nieuwe defensie organisatie. Het was geen
verrassing dat de Bevelhebber langdurig stil stond bij
het fenomeen postactieven in de KLu. Ik denk dat ik het
namens ons allen kan verwoorden met “dit geeft een
warm gevoel ”. Vooral het onomkeerbare spreekt velen
aan en moet voor de nieuwe organisatie gezien worden
als een feit. Na de Bevelhebber sprak majoor Martin 
Zijlstra in zijn hoedanigheid van Hoofd Luchtmachtcom-
municatie met als onderwerp INTRANET & INTERNET.
Dit onderwerp ging er in als koek. Met de toezegging
dat de KLu waar mogelijk de verenigingen zal onder-
steunen in het opzetten van een eigen CGPA site die
dan gekoppeld kan worden aan luchtmacht.nl had hij 
de meeste van de besturen aan zijn lippen hangen
(noot: de eerste resultaten worden al zichtbaar).
Als laatste gast was uitgenodigd Drs. Erwin van Loo.
Zijn bijdrage ging over het tot stand komen van zijn boek
Crossing The Border wat de dag ervoor onder grote
belangstelling door de Bevelhebber aan ZKH Prins 
Bernhard in het MLM was overhandigd. De Bevelhebber
had dan ook gemeend om de bestuurders van de 
contactgroepen hiervan een exemplaar aan te bieden
om op deze wijze zijn erkentelijkheid te uiten voor hun
inzet. Het exemplaar voor de voorzitter van de CGPA
Den Haag hebben wij met ons allen ondertekend en ik
heb hem dit diezelfde avond nog overhandigd. Om
15.00 uur kon deze dag met woorden van dank worden
afgesloten.

“How goes it”

Tekening CPGA Einhoven... ...CPGA Nieuw Milligen... ...en CPGA Rhenen. Oud en nieuw,
18 december 2003.

Willem Aben 
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CGPA de Peel
(Rob Schouten)

OOp 12 november 2003 stond de tweede contactmiddag
op de Luchtmachtbasis De Peel gepland en al bij de
aankondiging van deze happening liep het storm met
aanmeldingen. Uiteindelijk gaven zich zo’n 250 personen
op. Lang voor de betreffende dag waren er voortreffelijke
afspraken gemaakt met de ‘actieve organisatie’ op De
Peel en het bestuur van de Onderofficiersmess en haar
leden hadden zich spontaan aangeboden om gastheer
te zijn op deze middag.
Het bestuur had voor haar leden, vaak van ver verspreid
over het hele land (en omstreken) komend, een vernuftig
carpoolsysteem ontwikkeld en velen –in gezelschap van
een BOB- gingen gezamenlijk op pad. Hoewel het pro-
gramma officieel pas om 14.00 zou beginnen, stonden
de eersten al om 12.00 uur op de stoep en genoten
alvast van de lunch in het bedrijfsrestaurant. Om twee
uur arriveerde de grote groep en koffie en de traditionele
Klu-cake stonden klaar. De stemming zat er meteen
goed in.
Druk gebruik werd er gemaakt van de mogelijkheid een
rondrit te maken over de basis, want velen kenden de
GGW alleen nog maar uit hun tijd in Duitsland. Twee
bussen stonden klaar en twee enthousiaste begeleiders
verzorgden op professionele wijze deze excursie. De
belangstelling was zo groot, dat de bussen meerdere
malen zijn rondgereden. De reacties nadien waren una-
niem positief.
Om 16.30 uur, toen de tap losging voor de social,
verscheen tot ieders verrassing – hoe is het mogelijk –
St.Nicolaas met een aantal zwarte pieten. Sint betrad
zijn stoel bovenop het biljart en had zodoende een goed
overzicht over de menigte. Het was duidelijk dat er een
aantal functioneringsgesprekken zouden volgen en
menig oudgediende moest zich inderdaad komen mel-
den bij De Sint. Gezien de informatie die hij had, moest
hij beschikken over een uiterst doeltreffende inlichtin-
gendienst. Menig hilarisch wapenfeit uit het verleden
van de slachtoffers werd weer even voor het voetlicht
gebracht. Zo moest de voorzitter zich verantwoorden
voor het feit dat hij zijn bureau destijds wel eens
gebruikte om met een golfstok het z.g. putten te beoefe-
nen. Hij mocht deze techniek nog eens dunnetjes over-
doen met de gouden staf. Een speculaaspop en een
kusje van Piet was de ‘slachtofferbeloning’! Dit kusje
stuitte niet op al teveel bezwaar, daar het duidelijk was
dat de zwart Pieten vrouwelijke kenmerken bezaten.

Onder het zingen van
‘dag Sinterklaasje’
werd de Goedheilig
Man na een uur weer
uitgeleide gedaan.
Daarna was menig
handdoek op de 
herentoiletten bedekt
met zwarte vegen.
Rond 17.30 uur stond de blauwe hap uitgeserveerd en
deze was wederom van traditioneel zeer hoge kwaliteit!
De social ging door tot in de late uurtjes en werd uitein-
delijk gestopt doordat het bedienend personeel na een
lange dag wel naar huis wilde. Sommige actieve post-
actieven waren van heel ver gekomen en besloten de
nacht en een verlengde social door te brengen in de
camper op de parkeerplaats.
Het bestuur kan terugzien op een uiterst succesvolle
middag en de opzet en formule van dit evenement is in
ieder geval voor herhaling vatbaar. Oude vriendschappen
zijn hernieuwd en er is behoorlijk bijgepraat! En dat is
toch één van de hoofddoelstellingen.
Ook de actieve leden van de OO-Mess hebben zich in
grote getale onder de groep Postactieven gemengd
waardoor er bijzonder interessante gesprekken plaats-
vonden.

Het bestuur van  de CGPa GGW bedankt eenieder die
heeft bijgedragen aan het succes van deze middag dan
ook hartelijk. Het blijkt maar weer eens dat de oude
GGW-geest uit Duitsland niet is verdwenen. Oftewel:
niet zeuren, schouders eronder en regelen!



11 KLuPActief

K

O

OOp 24 maart 2004 wordt er een reünie gehouden voor
geregistreerde Post-Actieven, voormalige medewerkers
van de GPLV/vliegbasis Deelen, de KKSL, de LETS en
de LIMOS en hun partners.

Tussen 10.30 en 11.00 uur wordt u verwacht in de “Fly Inn”
op het terrein van de Oranjekazerne te Schaarsbergen,
Clement van Maasdijklaan 5. Een geldig legitimatiebewijs
is noodzakelijk i.v.m. de toegangscontrole. Er kan gebruik
worden gemaakt van een broodjesbuffet voor de lunch,
terwijl voor het diner een rijstmaaltijd op het menu staat.

De kosten voor deze reünie bedragen € 2, - p.p. voor
leden van de CPA regio Arnhem en € 4, - p.p. voor niet-
leden. Dit bedrag gelieve u zo spoedig mogelijk over te
maken op girorekening 3149250 t.n.v. penningmeester
Lets Senioren Klup te Doetinchem. Uw betaling is tevens
uw aanmelding.

Voor nadere informatie en het doorgeven van eventuele
dieetwensen kunt u contact opnemen met de secretaris
van de CPA regio Arnhem, telefoon 0575-561349.Tot
ziens op de reünie!

Op 4 januari heeft de CPA regio Arnhem de jaarlijkse
nieuwjaarsinloop gehouden.
Ondanks de slechte weersomstandigheden was bijna
iedereen van de ruim 100 aangemelde deelnemers aan-
wezig. Nadat men elkaar had begroet en het beste had
toegewenst voor 2004, kon er onder het genot van een
kopje koffie of thee heerlijk worden bijgepraat.
Tot genoegen van het bestuur waren er ook personen 

aanwezig die pas kort geleden lid waren geworden.
Toen iedereen daarna was voorzien van een drankje kon
de voorzitter een toost laten uitbrengen op het nieuwe
jaar. In plaats van oliebollen werd er dit jaar een hot dog
geserveerd, maar ook deze traktatie ging er goed in.
Daar veel deelnemers ook nog andere afspraken hadden,
begon de zaal tegen twee uur leeg te lopen. Voor onze
vereniging was het nieuwe jaar weer goed begonnen.

Kerstsfeer, inkopen, koffie met overheerlijk gebak,
genoeg ingrediënten voor een dagje stappen. Waar kan
dat beter dan in de nostalgische sfeer op een Weih-
nachtsmarkt in Duitsland.
Aldus een reisje georganiseerd voor de Postactieven van
de CPGGW naar Düsseldorf.
Met de welwillende medewerking van de Cdt. GGWDP
en een heerlijk kopje koffie op het GIC (bedankt voor de
spontane service mensen) werd er met een beste stem-
ming richting Duitsland gereden. Groot was de afstand
niet en kwam al snel de oude stad aan de Rijn in zicht.
Na een korte stadsrondrit kon men heerlijk ouderwets
genieten van de zeer uitgebreide kerstmarkt, compleet
met een ijzige koude wind.
Regelmatig zag je collegae terug in een konditorei,
lekker genietende van een Herrensahne of Schwarz-
wälderkirsch. De bekende Köningsallee was goed
druk, ondanks de exorbitante prijzen. Leuk om alleen
maar naar te kijken en de euro’s in de pocket te laten.
Wat een fantastische aanblik was, waren de etalages
van een Kaufhaus, met 12 winterse taferelen, vol met
bewegende poppen, dieren en treinen. Ook een enorme
grote draaiende kerstboom in een winkelgalerij, met ieder

half uur een klok-
kenspel, maakte
indruk.

Of de trek, of de
kou, zorgden
ervoor, dat ieder-
een zich aan de
afspraak hield om
rond 18.00 uur in
een Argentijns
restaurant te gaan

dineren. Na een heerlijk wijntje kwamen al snel de 
verhalen van vroeger los. Met veel lachen en genieten
van het eten had een ieder het goed naar de zin.Op
advies van onze privé chauffeur, zijn wij naar de bus
gaan lopen. Het uitbuiken ging daardoor makkelijker en
was men in de warme bus erg rustig. Rozig van het eten
(wijn) en de wandeling vielen velen in een dut. Bij het
afscheid werd meteen bepaald dat dit volgend jaar
zeker weer een activiteit moet zijn. D.m.v. de bekende
pet werd de chauffeur bedankt voor zijn veilige rit en zijn
belangeloze inzet.

Kerstmarkt in Düsseldorf

CGPA Arnhem (Jan van Rossum)

Nieuwjaarsinloop

Reünie
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NNadat het bestuur lange tijd (en heftig) had aangedrongen
op het verlenen van faciliteiten kregen we op 27 november
eindelijk de gelegenheid om een contactmiddag te 
organiseren voor onze snel groeiende vereniging. Bijna
200 leden waren aanwezig in de onderofficiersmess van
het nieuw bedrijfsrestaurant op de vlb Soesterberg! Een
prachtige, nieuwe locatie die twee dagen tevoren was
geopend en waar men op prettige wijze wordt bediend
door Rob en Peter, de barkeepers. Nadat iedereen door
de bestuursleden was verwelkomd met een aantal 
consumptiebonnen was het al snel tijd om de erkennings-
overeenkomst te ondertekenen. (Deze vond hier plaats
daar onze voorzitter op vakantie ging en hij niet op 
18 december aanwezig kon zijn op het HQ om met de
nadere nieuwe CGPAs de overeenkomst te tekenen) 
Willem Aben was hiervoor overgekomen, samen met
Mevr Sharita  Khemai- Ramawadhoebe, de vaste admi-
nistratieve kracht van het Haagse postactievenbureau
(leuk kennis gemaakt te hebben Sharita!). Namens de
Soesterbergers werd de overeenkomst bekrachtigd door

Joop Koningstein,
dit alles zonder
microfoon, want
die was natuurlijk
nog niet aange-
sloten. Het was
niet allen een feest 
van erkenning
maar vooral een
feest van herken-
ning: velen ont-

moetten bekenden die men al jaren niet meer had 
ontmoet. De gesprekken vlotten goed en de sfeer was
fantastisch! Voor het bestuur is dit zeker een reden om
op deze voet verder te gaan. De dag werd besloten
door een goede Indische maaltijd.

Verder Soesterbergs nieuws
De vereniging telt ruim 300 betalende leden en breidt zich
nog steeds uit. Weet u collega’s (conform het gestelde in
het KLu postactievenbeleid) die de vereniging nog niet
kennen? Benader ze en geef hun gegevens door aan 
het bestuur, want: hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 
Het bestuur heeft inmiddels al een leuk jaarprogramma
voor 2004 klaar staan met onder andere twee excursies
en een drietal bijeenkomsten/socials. (zie pagina AGENDA)
Wij beschikken inmiddels ook over een kantoor- en 
vergaderruimte op de vliegbasis; helaas zijn er nog geen
telefoon - en computeraansluitingen gerealiseerd.
Zodra dit het geval is kunt u ons bereiken op ons bureau;
wellicht houden wij op het kantoor op vaste tijden een
“spreekuur”. Tot die tijd blijven we gebruik maken van de
telefoonnummers en e-mailadressen zoals die genoemd
staan in de rubriek “nuttige adressen” van KluPActief.

CGPA Soesterberg (Cees Huisman)

Erkenningsovereenkomst Soesterberg ondertekend

Nieuwjaarsinloop

CGPA Regio Den Haag (Theo Deckers)

Op woensdagmiddag 7 januari jl. ging het jaarprogram-
ma 2004 van start met een ‘nieuwjaarsinloop’ in de Offi-
ciersmess van het HKKLu in de Binckhorst. Ruim 100
leden en een aantal genodigden had gehoor gegeven
aan de uitnodiging van het bestuur om onder het genot
van een hapje en een drankje ‘nieuwjaarswensen’ uit 
te wisselen. Het was overigens de eerste keer dat voor
de Postactieven in de Regio Den Haag een dergelijke
bijeenkomst plaatsvond. Het initiatief hiertoe kwam tot

stand onder leiding van voorzitter Jan van Dommelen.
Het was zijn uitdrukkelijke wens om voortaan het jaar-
programma met een dergelijke bijeenkomst te openen.
Helaas heeft Jan hieraan zelf niet meer kunnen deelne-
men. Tijdens zijn ziekte gaf hij echter meerdere malen
aan dat de geplande ‘happening’ te allen tijde doorgang
moest vinden. Gezien het recente overlijden van Jan van
Dommelen was van een uitbundige stemming tijdens de
bijeenkomst uiteraard geen sprake!
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CGPA Volkel (Kees Mars)

500ste Lid bij Postactieven Regio Volkel

CGPA Regio Woensdrecht (Fred Voet)

De eerstvolgende bijeenkomst zal plaatsvinden op
woensdag 21 april a.s. in het Bedrijfsrestaurant van het
HKKLu. Aan de orde is dan de (tweede) Algemene
Ledenvergadering, gevolgd door een social met maaltijd.

De leden ontvangen hierover tijdig nadere informatie.
Het ledental van de vereniging is overigens inmiddels,
sedert de (eerste) ALV in mei vorig jaar, met bijna 
100 toegenomen !!!

Algemene Ledenvergadering

Na een wat langere tijd van stilte, mede veroorzaakt
door wisselingen binnen het bestuur werd op 2 december
2003 een social gehouden. Een groot aantal leden van
onze regio kwam bijeen in de PV-Unit van het LCKLU,
voor de oudgedienden: de SMW Kantine. Ondanks het
feit dat onze social samenviel met activiteiten in andere
messes werd het toch een druk bezochte en gezellige
bijeenkomst. Onder het genot van een drankje en een
hapje werden veel oude herinneringen opgehaald.
Bovendien werd er uitvoerig gesproken over wat er op
dit moment allemaal gaande is binnen onze KLu.
Natuurlijk was alles vroeger veel beter. Bezorgd was
men vooral over wat er nu binnen de krijgsmacht en in
het bijzonder bij de KLu gebeurt. Tijdens deze social
kregen we bezoek van de scheidende C-LCKLu, de
Commodore G. Meijer. De Commodore benadrukte in
zijn toespraak het belang van de Contact Groep Post-
actieven. Hij zegde ons toe na beëindiging van zijn
militaire loopbaan, en dat is zeer binnenkort, lid te 
worden van onze vereniging. We zullen hem er aan 
houden, hij is welkom.
Onze voorzitter vertelde ons dat aan de verschillende
commandanten van de vliegbasis wordt gevraagd ons

tijdens een aantal bijeenkomsten bij te praten over de
organisatie van het betreffende onderdeel en natuurlijk
wat er op onze basis alzo gaande is. De Wnd C-Vlieg-
basis heeft toegezegd het spits af te bijten op 13 januari
a.s. Uiteraard wordt elke bijeenkomst als gebruikelijk
afgesloten met een gezellige social.

En op de social van 13 januari heeft de Wnd Commandant
van de Vliegbasis Woensdrecht , de Majoor R. Parijs,
de spits afgebeten met een uiteenzetting over de vele 
wijzigingen die gaande zijn en nog zullen plaatsvinden in
de naaste toekomst zoals o.a. de nieuwe organisatie van
het Defensie Horeca Bedrijf. Ook het personeelsbestand
ondervindt wijzigingen hetgeen met zich meebrengt dat
minder mensen meer lasten op hun schouders krijgen.
Tevens werd de goede samenwerking tussen de vlieg-
basis, brandweer en gemeente gememoreerd.
Het LCKlu liet ons vervolgens een spectaculaire docu-
mentaire (op CD) zien die alle aspecten van de taken
van het Logistiek Centrum belichtte. Grote klasse !! 
Het was indrukwekkend en voor ons zo heel anders dan
vroeger. De toekomst werd vervolgens onder de borrel
besproken.

Op 18 november jl. sloot de Contactgroep Postactieven
Regio Volkel op ‘haar vliegbasis’ met een social het 
verenigingsjaar af. Ruim 200 leden hadden de Korpo-
raalsmess opgezocht om weer ouderwets gezellig over
duizend-en-één-onderwerpen te praten.
In zijn openingstoespraak verwelkomde voorzitter Willem
den Ouden de vele nieuwe leden van de club. In het bij-
zonder Joop Melisie die hij als 500ste lid van de Regio
Volkel mocht begroeten. Om dit te vieren kreeg Joop
Melisie van het bestuur een kistje met een paar flessen
wijn overhandigd. Joop was zichtbaar verrast en had er
geen woorden voor. Ook hier had het bestuur op gerekend
en gaf Joop een door een ‘ghostwriter’ geschreven
speech die hij dankbaar ten gehore bracht...

Zoals de laatste
jaren gebruikelijk
is tijdens de
‘wintersocial’ was
er voor iedereen
aan het einde van
de middag gratis
een overheerlijk bord boerenkool met worst en vette jus.
Het bestuur kan terugzien op, alweer, een zeer geslaagde
activiteit. Dit vond ook een aantal ‘nieuwsgierigen’ dat
eerst de kat uit de boom wilde kijken voordat het zich als
lid liet inschrijven. Op dit moment, eind januari, telt de
Regio Volkel die dit jaar in mei haar 6de lustrum viert,
al weer zo’n 575 leden!
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CGPA Gilze-Rijen (Willem Logt)

Massaal naar de Chinees!!  

Op 15 januari 2004 werd voor de
tweede keer een nieuwjaarsreceptie
gehouden. Vorig jaar werd de
receptie bezocht door ongeveer 
115 leden, dit jaar waren dit er
ongeveer 160.
De voorzitter hield een korte toe-
spraak en deelde o.a. mede dat de
Contactgroep het jaar 2003 heeft
afgesloten met bijna 500 leden.
Ter nagedachtenis van J. Hollebeek
werd een minuut stilte in acht 
genomen.

Er werd aangekondigd dat er twee
data bekend waren voor een moge-
lijk bezoek aan de Marine in Den
Helder en als er interesse was zou
dit ingevuld kunnen worden met
maximaal 1 bus per keer.
Welnu, na afloop van de receptie
bleken er twee volle bussen aan
belangstelling te bestaan, waardoor
deze excursie voor 2004 al bij 
voorbaat is volgeboekt. Gezien de
overweldigende belangstelling 
proberen we het voor de rest van 

de leden het volgend jaar te herhalen.
Het werd een heel gezellige middag
met vele lekkere hapjes en geani-
meerde gesprekken en zo rond
18:30 verliet het bestuur als bijna
laatste de receptie en na het blazen
in het beruchte pijpje van de alco-
holcontrole bij de poort van de
vliegbasis kon deze happening
worden afgesloten.
Op het moment van schrijven weten
we nog niet of enkele leden zich nu
per fiets voortbewegen???

Nieuwjaarsinloop (Frans Blösser)

Op 5 november j.l. was het weer
zover. De leden van de Contact-
groep Postactieven Gilze-Rijen
waren deze keer uitgenodigd om
deel te nemen aan een oosterse
maaltijd met bami en/of nasi met de
daarbij behorende ingrediënten
zoals saté en babi ketjap. Dat deze
culinaire erfenis van ons koloniaal
verleden nog steeds veel aanhang-
ers heeft bleek wel uit de meer dan
200 leden die aan de uitnodiging
gevolg hadden gegeven. Sommigen
waren zelfs zo enthousiast dat zij al
een half uur voor de aanvang, die
om vier uur was gepland, kwamen
binnendruppelen. Door de vele aan-
wezigen moesten zelfs de schuif-
wanden tussen alle messes worden
geopend zodat de benodigde grote
ruimte kon worden  gecreëerd. Het
messpersoneel had deze zaal mooi
aangekleed en alle tafels zelfs
voorzien van een fleurig kleedje en
bloemetje. Het zag er keurig uit.
Hier past een woord van dank voor
de medewerking van iedereen op
de vliegbasis die zich dit jaar voor
onze contactgroep heeft ingezet.
Heren….Bedankt!!!
Nadat allen hun plaatsjes hadden
ingenomen (jawel ook aan de bar!!)
en zijn of haar collega’s en kennissen

hadden gevonden heette de voor-
zitter eenieder van harte welkom.
Althans dat probeerde hij, immers,
de geluidsinstallatie liet het  afweten.
Echter dankzij de medewerking van
de aanwezigen (het werd zowaar
stil toen daar om werd gevraagd) en
de exercitiestem van de voorzitter
lukte het toch om wat huishoudelijke
mededelingen te doen en wat aan-
wijzingen te geven voor de juiste
route langs de lekkernijen op de
oosterse tafel. Dat het goed smaak-
te bleek achteraf toen bleek dat alle
schotels met eten praktisch leeg
werden opgeleverd. Na de maaltijd
werd er nog lang nagetafeld en 
verlieten de laatsten om ongeveer
half tien hun “honk” op de vlieg-
basis.
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CGPA Eindhoven Najaarbijeenkomst   
(door Frans Hueben)

Op woensdag 26 november 2003
hielden we in de regio Eindhoven 
de tweede bijeenkomst in ons prille
bestaan. Ruim 120 leden hadden
zich voor deze meeting aangemeld
en ten opzichte van de eerste bij-
eenkomst waren er veel nieuwe
gezichten.
Daar deze ontmoetingsmiddag
tevens samenviel met een basis-
oefening, kreeg menig bezoeker bij
de poort al het gevoel terug te zijn
in “vroeger”tijden, een “deja vu”dus.
Ditmaal konden we als locatie van
samenkomst gebruik maken van de
O.O. Mess en Kpl’s Mess, waarbij
ook de tussenliggende multifunctio-
nele ruimte werd gebruikt.
Wegens ziekte van de voorzitter 
Piet Roolvink werd de middag ge-
opend door de vice-voorzitter Leo
van der Horst.In zijn openingswoord
werd een ogenblik stilte gevraagd
ter nagedachtenis aan twee leden
van onze vereniging, die ons zijn

ontvallen t.w. Gerrit Oskam en
Chuck Pauw.
Naast de gebruikelijke mededelingen
van huishoudelijke aard werd het
programma voor 2004 bekend
gesteld. Hoe dat er precies gaat 
uitzien zal na de ALV op 24 maart
a.s. duidelijk worden en uiteraard 
tijdig worden bekend gesteld.
Na het welkomstwoord was er alle
tijd voor een drankje en volop 
gelegenheid om weer eens oude
herinneringen op te halen. Kortom
het verloop van de middag gaf
duidelijk aan dat velen zich weer
helemaal thuisvoelden in de ouder-
wets gezellige mess-sfeer. Om
15.30 werd aan Luitenant Kolonel
Bob van Asselt (H-PCC) de gele-
genheid gegeven een Lezing te
geven. Hij gaf een interessante en
humorvolle uiteenzetting over de
operationele taak van de Vliegbasis
Eindhoven in het algemeen en van
ons 334 Squadron in het bijzonder.

Hierbij werd duidelijk dat het devies
van de Vliegbasis Eindhoven “Altijd
en Overal”, een juiste weergave van
de werkelijkheid is. Ingaande op de
specifieke mogelijkheden van de
verschillende vliegtuigtypen, kregen
we een helder beeld van het ope-
reren van 334 Squadron. De vele 
missies die door ons squadron 
worden gevlogen hebben een militair,
maar ook zeer regelmatig een
humanitair karakter.
Rond 17.00 uur werd deze geslaag-
de bijeenkomst afgesloten met een
voortreffelijke rijstmaaltijd. Een com-
pliment voor de mensen van de
Horeca is hier dan ook zeker op zijn
plaats, want ondanks de extra
belasting van de basisoefening was
alles goed verzorgd.
Met een ledenbestand van ruim 
370 personen en naar verwachting
zal het daar niet bij blijven, gaan 
we met veel en optimisme 2004
tegemoet!!

CGPA Rhenen (Sjaak Fontein) 

Wij lazen voor U in de Rhenens-
Betuwse krant van 14 jaar geleden:
Oud-onderofficieren verenigen zich
in veteranenclub. Medio november
1989 werd op het Depot Electro-
nisch Luchtmacht Materieel (DELM)
te Elst de oprichtingsvergadering
gehouden voor een veteranenclub
van oud-onderofficieren. Het was
namelijk gebleken dat onder deze
groep, niet meer actief dienende
militairen, de behoefte bestond om
elkaar regelmatig te ontmoeten.
Op 9 januari 1990 heeft de eerste
ledenvergadering plaats gevonden.
Waarna het , als buitenlid van de
O.O.Mess, mogelijk was om lid te
worden van deze veteranenclub.
Welke nu verder gaat onder de
naam “De Old-Timers”. De club

stelde zich ten doel om activiteiten te
organiseren en om het onderling con-
tact tussen de leden te bevorderen.
Als activiteit zal er maandelijks, iedere
tweede dinsdag van de maand, een
bijeenkomst worden gehouden in de
O.O.Mess van DELM . De eerste 
bijeenkomst werd gehouden op 
dinsdag 13 februari 1990. Het is
gebleken dat de behoefte om regel-
matig  bijeen te komen niet alleen
bestond bij de oud-onderofficieren,
maar ook bij hun partners. Mede
door hun bijdrage is deze club een
groot succes geweest.

Door de ontwikkelingen binnen 
de KLu (postactievenbeleid),
is besloten om de Contact Groep
Post Actieven regio Rhenen op te 

richten, welk zijn beslag heeft
gekregen op 18 december 2003.
Op 13 januari 2004 heeft de
oprichtingsvergadering  plaats
gevonden op LDR en is de club
Old Timers ontbonden. We hopen
dan ook dat deze contactgroep 
net zo’n groot succes mag worden
als de club Old Timers is geweest.
Dit succes hebben wij ook mede 
te danken aan de medewerking
van de Commandanten van DELM
en LDR, de besturen van de 
Messes en vooral het personeel
van de afd. Horeca van LDR.
Wij hopen dan ook dat wij op de
zelfde medewerking kunnen 
rekenen.

CGPA Leeuwarden op pag. 18



IIn 2004 beleeft de Nationale Taptoe haar gouden jubileum.
Na de taptoe Edinburgh is onze Nationale Taptoe de twee-
de in de wereld die deze respectabele leeftijd heeft bereikt.

Het jubileum zal worden gevierd met een grootse show.
Naast alle Nederlandse militaire orkesten zullen een
behoorlijk aantal buitenlandse deelnemers acte de pre-
sence geven. Zeker is nu al dat we deelnemers uit Noor-
wegen, Nieuw Zeeland en Spanje kunnen verwachten.

Vanzelfsprekend wordt aandacht geschonken aan de
geschiedenis van de Nationale taptoe Delft en Breda,
maar er wordt ook stil gestaan bij het 175-jarig jubileum
van het Regiment Grenadiers en Jagers en bij de 
bevrijding van zuidelijk Nederland, 60 jaar geleden.

De 50ste Nationale Taptoe zal worden gehouden van
vrijdag 27 augustus tot en met zondag 5 september 
(op maandag 30 augustus is er geen voorstelling, de
matinee is op zaterdag 4 september). In verband met 
de lengte van de voorstelling begint deze ’s avonds om

20.30 uur (einde ongeveer 23.15 uur) en de matinee om
14.00 uur (einde ongeveer 17.00 uur).

De Taptoe vindt wederom plaats op de trip van Zoudtlandt
kazerne te Breda, ingang Cavaleriestraat.

Ook mindervaliden kunnen de Taptoe gemakkelijk bezoeken.
Tot een kwartier vóór aanvang van de voorstelling is er
aangepast vervoer beschikbaar (Stichting Rolerisuit).
De speciale bussen staan bij de ingang van het taptoe-
terrein en op de parkeerplaats van het Chasséveld.
De bussen zijn herkenbaar aan de speciale vlaggen.

In het MEI nummer van KLuPActief zult u weer een
kortingsbon vinden voor plaatsen op de zijtribunes.
Ik denk dat u er dit jaar snel bij moet zijn, er wordt een
grote belangstelling verwacht.
Meer informatie over de Nationale Taptoe is te vinden 
op www.nationaletaptoe.nl. U kunt ook altijd specifieke
informatie vragen op het e-mail adres:
nationale.taptoe@planet.nl

Nationale Taptoe Breda 50 jaar!!!      
(Cees Nieuwenhuyse)
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1) Hoe lang duurde de honderd-jarige oorlog? 

2) In welk land worden Panama hoeden gemaakt?

3) In welke maand vieren de Russen de Oktober revolutie? 

4) Waar wordt een kameelharen borstel van gemaakt?

5) Naar welk dier zijn de Canarische eilanden genoemd? 

6) Wat was de voornaam van Koning George VI? 

7) Waar komen Chinese kruisbessen vandaan? 

8) Wat is de kleur van de black-box in een vliegtuig? 

Check de antwoorden op bladzijde...

uizQuizQuizQuizQuizQuizQuizQuizQJe hebt maar 4 goede antwoorden nodig om te slagen...



Quiz

SHOW & SNOW TIME



Door TPG retour naar Binckhorst 

Onderstaande personen hebben het december nummer dus niet gehad

Kent u een of meerder personen schroom dan niet om deze personen te verzoeken hun nieuwe adres aan ons

bekend te stellen. Anders worden zij helaas uit het bestand verwijderd.

NNa een aantal voorbereidende acti-
viteiten in 2002 heeft onze contact-
groep in januari van dit jaar voor het
eerst een volledig verenigingsjaar
(globaal genomen het jaar 2003)
afgesloten met een ALV.
De eerste conclusie is dan dat we
een jaar achter de rug hebben waar-
in we als jonge vereniging heel veel
hebben geleerd. Dat kan ook haast
niet anders omdat, wanneer je een
aantal goedwillende enthousiastelin-
gen bij elkaar stopt, er nog geen soe-
pel werkend bestuur is ontstaan. Je
komt pas achter de kwaliteiten van
bepaalde mensen als je wat vaker en
intensiever met elkaar omgaat. Kleine
dingen worden dan belangrijk; als
blijkt dat Peter zijn sporen op het
gebied van verenigingen al op ande-
re plaatsen heeft verdiend dan heb je
er ineens een beregoeie notulist bij.
Ed bleek aan een interessante ziekte
te lijden, hij is digibeet, daar hebben
we wel een prima website aan over
gehouden. Eduard serveert een
heerlijk stukje gebak bij de koffie en
maakt geweldige PP-presentaties bij
de (leden)vergaderingen. Meinte is
ons werkpaard én de contactfiguur
naar de diverse “werkplekken” op de
vliegbasis. Dan noem ik oneerbiedig
in één adem Nout, Teun, Willem en

Be, je denkt dat ze geen omschreven
functie hebben maar bij de vergade-
ringen en de uitvoering van geplande
activiteiten merk je pas wat je aan ze
hebt als ze er eens niet bij zijn. Dan
hebben we Edward en Ronald van
de activiteitencommissie die eens
wat anders proberen te brengen dan
alleen maar het gezellig samenzijn en
dan ben ik er nog. Wie ben ik? Ik ben
die man waarvan ze weten dat ik
vroeger in de redactie van het basis-
blad “Stand By” heb gezeten en ook
stukjes voor dit blad schreef; tja dan
is het ook niet zo moeilijk te beden-
ken wie er aan de bak mag voor een
stukje in KluPActief.
Eigenlijk groeit zo’n bestuur lang-
zaam naar een topvorm, en die krijg
je door ervaring op te doen. Als je
terugkijkt op zo’n jaar en je merkt dan
dat het beleid en de uitvoering op de
ALV met milde welwillendheid door
de leden wordt ontvangen dan ben je
in elk geval op de goede weg.
Opvallende zaken? Natuurlijk zijn die
er, neem het gegeven dat je probeert
een planning van de activiteiten te
maken die, in verband met de drukke
agenda van de vliegbasis, geruime
tijd van tevoren wordt vastgelegd.
Toch moest er met datums gescho-
ven worden en de redenen waren

heel verschillend. Het overlijden van
een medewerker van de vliegbasis,
een basisoefening en een dubbele
boeking van activiteiten, allemaal
begrijpelijke redenen om van de
agenda af te wijken. In de praktijk
komt het er dan op neer dat het
bestuur een ochtend lang bezig is
met leden af te bellen, e-mailtjes te
versturen etc. Geleerde les: “opgave
van deelnemers aan de activiteit is
vereist”.
Dan het grote misverstand dat de
KLu, net als in de goeie ouwe tijd,
zorgt voor het benodigde transport.
Een bezoek aan de open dag in
Twente werd echter gewoon met een
ingehuurde bus uitgevoerd, verwar-
ring alom. En omdat in tweede
instantie de bussen naar de reünie
op Soesterberg wél als (ingehuurd)
dienstvervoer werden ingezet zijn er
waarschijnlijk nog steeds een aantal
leden die denken dat busvervoer
door de KLu wordt verzorgd.
Zo waren er nog een aantal zaken
die niet zo vanzelfsprekend gingen
als in eerste aanvang werd gedacht.
Daar staat tegenover dat we héél veel
hebben geleerd, alhoewel…………
Als je van een klein beetje héél veel
weet, dan weet je eigenlijk maar een
klein beetje. Toch?

CGPA Leeuwarden (Ton Lelie)

Terugkijken en vooruitzien
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Gerrits, W.H.W., Kamperfolie 80, 7677 AT Oldenzaal

Graafland, C.J., Meerhoek 409, 5403 AD Uden

Hoes, L., Burg. Grothestraat 82-201, 3761 CN Soest

Kolsteren, W.L.J.M., Hopliedenkade 45, 5017 EL Tilburg

Koning, J., De Mieden 10, 9003 MK Warten

Maanen van, J.H.M., Klapstraat 8, 6842 AE Arnhem

Maesen van der, H.J., Boxtelstraat 17,

2320 Hoogstraten Belgie

Smits, W., Singelhorn 1, 9843 ET Grijpskerk

Velden van der, H., De Heuvel 8A, 5305 CZ Zuilichem

Verhalle, W.R.A.A., Joh. Winlaan 28, 3234 XD Den Dolder

Veth de, C.J.L., Herderveld 20, 5665 JR Geldrop



AGENDA van bij de redactie bekende Verenigings Activiteiten 2004
Maand Datum CGPA Activiteit

Maart 9 Rhenen Bijeenkomst
10 Gilze Rijen ALV met lunch
23 Volkel ALV met Social
23 Nieuw Milligen Social 'weet je nog wel oudje"
24 Arnhem Reunie
24 Eindhoven ALV met Social
31 Arnhem Eternity

April 12 Arnhem Paas Brunch
13 Rhenen Bijeenkomst
21 Arnhem ALV
21 Den Haag ALV met social en maaltijd
22 Soesterberg ALV / Social met maaltijd
28 Arnhem Dagtocht

Mei 11 Rhenen Bijeenkomst
18 Volkel Social
18 Soesterberg Aviodrome Lelystad
25 de Peel ALV en contactmiddag
26 Gilze Rijen Social met ?????
27 Arnhem Vakantie reis Kroatie / Opatija t/m 5 juni

Juni 3 Twenthe Dagtocht
8 Rhenen Bijeenkomst
18-19 ALLEN Klu OPEN DAGEN OP VOLKEL
23 Eindhoven Contactmiddag

Augustus ** Volkel Dagtrip
25 Gilze Rijen BBQ
27 ALLEN TAPTOE BREDA T/M 5 SEPTEMBER

September 1 Eindhoven Contactmiddag
3 de Peel 10 Jaar GGW de Peel / Reunie en uitfasering HAWK 
4 de Peel IDEM
14 Rhenen Bijeenkomst
28 Volkel Herfstsocial

Oktober 6 Twenthe ALV
12 Rhenen Bijeenkomst

November 4 Soesterberg Social met maaltijd
9 Rhenen Bijeenkomst
23 Volkel Wintersocial met stamppot
24 de Peel Contactmiddag Speciale gast Sint Nicolaas
24 Gilze Rijen Social met diner

December 1 Eindhoven Najaarssocial

NOOT: ** zijn geplande evenementen maar de datum staat nog niet vast. Heeft u vragen over deze (of mist u)
activiteiten neem dan contact op met desbetreffend bestuur. Adressen zie pagina: nuttige adressen.

Nummer 2 eind mei in de bus Uiterste deadline inleveren kopy 29 april 2004
Nummer 3 eind augustus in de bus Uiterste deadline inleveren kopy 31 juli 2004
Nummer 4 eind november in de bus Uiterste deadline inleveren kopy 31 oktober 2004

Noot: Uiterste Dead Line wil niet zeggen dat dan een ieder begint met aanleveren van kopy !!!

LET OP  LET OP  LET OP  LET OP  LET OP   LET OP  LET OP  LET OP  LET OP   LET OP  LET OP
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Inleiding
Het Strategisch Akkoord van het
kabinet Balkenende I was het start-
sein voor opnieuw een ingrijpende
reorganisatie van het Ministerie van
Defensie. Het belangrijkste doel van
deze reorganisatie is het waarborgen
van een structureel betaalbare,
expeditionaire krijgsmacht. De her-
ziening van het besturingsmodel
van Defensie en de vernieuwing van
de topstructuur van Defensie vormen
een essentieel onderdeel van de
reorganisatie. Onderdeel van de
plannen daarbij is het terugbreng
en van de omvang van de Haagse
Staven van 6000 functies nu naar
4000 functies in 2006. Uiteraard
heeft deze reorganisatie grote gevol-
gen voor de Directie Materieel van
de Koninklijke Luchtmacht (DMKLu).
In dit artikel zal in hoofdlijnen op het
nieuwe besturingsmodel van Defensie
worden ingegaan. Daarna zullen de
contouren worden geschetst van de
organisatie waarin de DMKLu zal
opgaan. Tot slot zal kort worden
ingegaan op de activiteiten die in het
kader van de transitie plaatsvinden.

Het nieuwe besturingsmodel
Defensie zal worden ingericht vol-
gens een ‘concern-unit’ structuur.
Deze structuur bestaat uit uitvoerende
operationele commando’s, diensten-
centra en één bestuursstaf op 
concernniveau. De operationele
commando’s worden gevormd door
de operationele onderdelen van de
krijgsmachtdelen. De dienstencentra
bevatten de ondersteunende diensten,
inclusief de beheersactiviteiten op
het vlak van personeel, materieel,
financiën, informatievoorziening en
infrastructuur. Het huidige kernde-
partement van Defensie en delen

van de staven van de Marine, Land-
macht, Luchtmacht en Marechaussee
worden omgevormd tot de nieuwe

bestuursstaf. Dit alles moet leiden tot
een organisatie van Defensie in 2006
die er als volgt uitziet:

Directie Materieel Koninklijke 
Luchtmacht: Quo Vadis? (commodore J. van Eijk)

(Redactionele toelichting: Ieder kwartaal zal een van de afdelingen zich op deze wijze aan u presenteren zodat
u een actueel beeld krijgt van de huidige/toekomstige KLu.)  

 CDC

DGFC
HDAB

Ondersteunende
Eenheden

CTLC-OPCOCZMNED

Bestuursstaf

Diensten
centraOperationele Commando´s

ADD
DJZ

DV

Politieke
leiding

IGK

EINDSITUATIE DEFENSIE 2006

MIVD

SG

HDP
DDMO

DMO

C-KMAR

CDS
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De in het schema gebruikte bena-
mingen zijn werktitels en kunnen
dus in de toekomst mogelijk nog
veranderen. De materieellogistieke
processen worden in een aparte
organisatie ondergebracht, de
Defensie Materieel Organisatie
(DMO).

De Defensie Materieel Organisatie
De huidige directies materieel van
de krijgsmachtdelen gaan samen
met de respectievelijke ‘bedrijven’
van de Marine, Landmacht en
Luchtmacht op in de DMO. De DMO
komt onder leiding te staan van een
directeur, die tevens lid is van de
bestuursstaf. De regie over grote
materieelprojecten, zoals voor de
KLu de opvolging van de F-16,

wordt bij de DMO ondergebracht.
De operationele commando’s doen
in de toekomst rechtstreeks zaken
met de DMO. De Chef Defensie Staf
zal in zijn nieuwe rol waar nodig 
prioriteiten stellen. De doelstellingen
en taken van de DMO zijn:

• Beleid en regie
• Bijdragen aan behoeftestellingen
• Aanschaf en introductie van nieuw

materieel
• Instandhouding: beheer,

onderhoud en bevoorrading
• Afstoting

Schematisch ziet de DMO organi-
satie in de eindsituatie er als volgt
uit (de kleuren zijn met opzet zo
gekozen):

De Sectie Lucht zal bestaan uit
DMKLu en het Logistiek Centrum
Koninklijke Luchtmacht (LCKLu).
Het LCKLu bestaat uit de Divisie
Wapensysteem Ondersteuning op
de Vliegbasis Woensdrecht, de
Logistieke Divisie Woensdrecht en
de Logistieke Divisie Rhenen.

Transitie
Een dergelijke reorganisatie waarbij
elementen uit verschillende organi-
satieculturen bij elkaar worden
gevoegd, vergt een zorgvuldige
overgang. Daarom wordt in de staf
van de Directeur DMO tijdelijk een
transitiemanager opgenomen. Als
onderdeel van het transitieprogram-
ma zijn natuurlijk diverse werkgroe-
pen opgericht, maar vermeldens-
waard zijn de zogenaamde ASE-
sessies. ASE staat voor Accelatered
Solutions Environment. Vrij vertaald
is ASE een versneller waarbij een
omgeving wordt gecreëerd die is
ontworpen om via groepssynergie
en groepsbesluitvorming versneld
oplossingen te ontwikkelen voor
complexe bedrijfsproblemen. In
september 2003 heeft de eerste
sessie plaatsgevonden, die onder
andere heeft geleid tot het hiervoor
geschetste besturingsmodel van
defensie. In februari 2004 zal nog
een ASE-sessie worden belegd,
specifiek bedoeld voor de inrichting
van de toekomstige materieel-
logistieke sector. Op 1 april 2004 
zal de DMO van start gaan, wat
eigenlijk pas het begin is van de
transitie. Uiterlijk in 2006 zal de
DMO in zijn finale vorm moeten
gaan functioneren.
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ADD Audit Dienst Defensie
CDC Commando Dienstencentra
CDS Chef Defensie Staf
C-KMAR Commandant Koninklijke Marechausssee
C-OPCO Commandant Operationeel Commando
CTL Commandant Tactische Luchtmacht
CZMNED Commandant Zeemacht Nederland
DDMO Directeur DMO
DGFC Directeur Generaal Financien en Control     

DJZ Directie Juridische Zaken
DMO Defensie Materieel Organisatie
DV Directie Voorlichting
HDAB Hoofddirecteur Algemene Beleidszaken
HDP Hoofddirecteur Personeel
IGK Inspecteur Generaal Krijgsmacht
MIVD Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst
SG Secretaris Generaal
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GGewezen militairen met recht op
koop zijn zij die op het tijdstip van
ingang eervol ontslag tenminste 
15 jaar tot het beroeps- of reserve-
personeel hebben behoord.

Procedure ter verkrijging van
kooprecht:
Er dient schriftelijk contact te 
worden opgenomen met de afdeling
Customer Service van het KPU
bedrijf ( adres: antwoordnummer
3000, 3760 XA Soest) Men dient 
te overleggen een kopie van de 
ontslagbeschikking, naam en toen-
malig registratie nummer, huidige
adres en voormalig krijgsmacht-
deel.

Na ontvangst van deze gegevens
krijgt betrokkene toegestuurd een
maatneemformulier. Na invulling van
her formulier dient dit te worden
geretourneerd naar de afdeling
Customer Service van het KPU.
Nadat de gegevens zijn verwerkt
ontvangt betrokkene op zijn huis-
adres een overzichtlijst waarop 
vermeld de artikelen waarvoor hij
kooprecht (pakketrecht) heeft en
een brief met zijn persoonlijke
koopcode en de catalogus. Met het
koopformulier uit de catalogus en
de persoonlijke koopcode kan
betrokkene kooporders indienen 
bij de Customer Service, voor de
artikelen die zijn opgenomen en zijn

pakketrecht (eigendoms DT artikelen.
Let op dus alleen BLAUW. tevens
die artikelen die in de catalogus als
“gratis” zijn aangemerkt.
Indien betrokkene nog directe 
relaties heeft met “militaire functies”
en hiervoor andere kledingstukken
moet dragen dan waarvoor hij pak-
ketrecht heeft gekregen, dan dient
hierover contact te worden opge-
nomen met de afdeling Constumer
Service van het KPU (men dient
voor overige militaire kleding gemili-
tariseerd re zijn, LET OP dit is dus
de groene kleding) betaling
geschiedt middels acceptgirokaart
aan rechthebbende

PSU Kooprecht gewezen militairen

IIn het defensievoorlichtingscentrum te Den Haag
wordt regelmatig een expositie getoond aan de
bezoekers. Van 15 januari t/m 30 juni zal de 
expositie “NATUURLIJK... DEFENSIE, natuur en
defensie gaan heel goed samen“ te zien zijn.
Het ministerie van Defensie heeft ongeveer 30.000
ha grond in gebruik en waakt over de aanwezige
natuurwaarden. Weinig mensen zullen bij onder-
werpen zoals natuurbehoud, archeologie of
recreatie aan defensie denken.
Om dit vaak onbekende aspect te belichten 
is deze expositie geheel gewijd aan het natuur-
beheer op defensieterreinen.

Het adres:
Kalvermarkt 38,
Den Haag.
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag 
10.00 - 13.00 en 
14.00 - 16.00 
Telefoon:
070 318 88 02

Naschrift redactie:
Collegae, op zich is dit uitstekend te combineren
met een bezoek aan Den Haag. Voor diegenen
die de afgelopen jaren hier niet geweest zijn is
het een openbaring om te zien hoe de stad ver-
anderd en ook een stuk gezelliger geworden is.

NATUURLIJK... 
DEFENSIE
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December 2003 tot oktober 2004
Tentoonstelling Koninklijke Luchtmacht 
1953-2003 ´Van collectieve verdediging tot 
mondiaal maatwerk´ 
Tijdelijke tentoonstelling over de geschiedenis 
en ontwikkeling van de Koninklijke Luchtmacht 
vanaf 1950.

Maart 2004
14 maart 2004 
Mijn opa was een …
3e Nationale militair-historische fotodag.

April 2004
12 april 2004 Tweede Paasdag,
Hollandse Heli Helden
Pandemonia Science Theater Nederland 
speelt de voorstelling ´Hollandse Heli Helden´.

17 en 18 april 2004 Nationaal Museumweekend
Het legendarische 322 Dutch Spitfire 
Squadron RAF herleeft in het Militaire Luchtvaart
Museum.

Mei 2004
4 tot en met 9 mei 2004 Open Cockpitdagen
Gedurende vijf dagen kunt u plaats nemen in de
cockpits van een aantal vliegtuigen in het Militaire
Luchtvaart Museum.

20 mei 2004 Hemelvaartsdag,
Hollandse Heli Helden
Pandemonia Science Theater Nederland speelt de
voorstelling ´Hollandse Heli Helden´.

31 mei 2004 Tweede Pinksterdag,
Hollandse Heli Helden
Pandemonia Science Theater Nederland speelt de
voorstelling ´Hollandse Heli Helden´.

Juni 2004 tot 11 oktober 2004
3 juni 2004 – 11 oktober 2004 
Expositie: ´Condensstrepen en rookpluimen´
Boeiende en kleurrijke expositie over Iedereen kent
het verschijnsel dat vliegtuigen bij helder weer 
strepen achterlaten in de lucht, die na het passeren
van de toestellen nog langdurig zichtbaar blijven.
Tijdens luchtshows wordt de aandacht getrokken
door kunstmatige rook die de vliegbeweging bij
spannende demonstraties een extra dimensie geeft.
Beide verschijnselen vormen de ingrediënten voor
een boeiende en kleurrijke expositie.

Juli 2004
Zondag 4, 11, 18 en 25  
Woensdag 7, 14, 21 en 28
Vlucht van de Eeuw
Pandemonia Science Theater Nederland 
laat de hoogtepunten uit meer dan een eeuw gemo-
toriseerde  luchtvaart de revue passeren.

Augustus 2004
Zondag 1, 8 en 15 
Woensdag 4 en 11 
Pandemonia Science Theater Nederland 
speelt de voorstelling 
´Van Staeverens´ vlieginstructie´.

September 2004  
4 en 5 september 2004 
Open Werkplaatsdagen. Bezoek de werkplaatsen
van het Militaire Luchtvaart Museum, waar een 
Lockheed L-12A gerestaureerd wordt en een 
Fokker C.X en een Koolhoven Fk-51 naar authentiek
voorbeeld worden gebouwd.

Oktober 2004 
17 tot en met 24 oktober 2004
Nationale Modelbouwmanifestatie, in samenwer-
king met International Plastic Modellers Society.

KLuPActief

Tentoonstellingen en Evenementen
in het Militaire Luchtvaart Museum

2004*
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28 oktober 2004 – mei 2005
Tentoonstelling: ´200 jaar Kamp van Zeist´
Expositie waarin aandacht wordt besteed aan de
veelzijdige geschiedenis van het Kamp van Zeist
sedert begin van de 19e eeuw.

November 2004 
13 en 14 november 2004 
Demoweekend
Groot vluchtsimulatorenspektakel.

December 2004 tot januari 2005 
28 december tot en met 9 januari 2005 
Vlucht van de Eeuw
Pandemonia Science Theater Nederland laat de
hoogtepunten uit meer dan een eeuw gemotoriseerde
luchtvaart de revue passeren.

* De programmaonderdelen kunnen in de loop van
de tijd worden gewijzigd. Er kunnen geen rechten
worden ontleend aan deze tekst. Kijk voor actuele
informatie ook op de website www.militaireluchtvaart-
museum.nl

Vraag 1.
Welk bord geeft de 
hoogte aan van een
‘onderdoorgang'? 

a. Bord C19.
b. Bord L01.
c. Borden C19 en L01.

Vraag 2.
Welke weggebruiker
mag gebruikmaken van
de weg waarbij bord
C08 is geplaatst? 

a. Snorfietsen.
b. Brommobielen.
c. Snorfietsen en 

brommobieten.

Vraag 3.
Wat is binnen de be-
bouwde kom de (bijzon-
dere) maximumsnelheid
voor brommobielen? 

a. 30 km/uur.
b. 45 km/uur.
c. 40 km/uur.

Vraag 4.
Mag u na 01-09-2003 
een gele kentekenplaat
(zonder EU-symbool) 
voeren op de fietsdrager
van uw personenauto? 

a. Ja.
b. Nee.

Bij de totstandkoming van deze verkeersquiz is gebruikgemaakt van ‘Verjo' (Wegwijzer in het verkeer).

Antwoorden op pagina 34

T E S T  U W  V E R K E E R S K E N N I S

C8

C19

L01
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Varia, Varia, Vaariaaa.
Heimwee naar de LETS 
Eigenlijk is er geen enkele ,burger-
lijke’ school waar ik met enige
heimwee aan terugdenk. Heel
anders is het als ik via de Konings-
weg in Arnhem in de buurt kom 
van Vrijland.
Ik kan de verleiding niet weerstaan
om de klinkerweg op te rijden die
ik als leerling zo vaak heb gelopen.
Dan een slagboom. Je weet wat
dat betekent. Maar daar, verscho-
len achter het kreupelhout, dat in
de loop der jaren aardig in lengte
is toegenomen, daar liggen de
gebouwen en andere restanten
van wat eens de Luchmacht 
Electronische en Technische
School Deelen was.
Ik denk dat iedere lezer van KluP-
Actief, die een technische functie
heeft bekleed bij de Koninklijke
Luchtmacht, maar nu geniet van
een welverdiend pensioen, zich 
de LETS en Vrijland zal kunnen
herinneren.

Waarom heimwee, naar dit oplei-
dingsinstituut van de Klu? Dat is
niet simpel samen te vatten. Een
brok nostalgie? Ja, dat zeker. Maar
er is meer. Nadat ik midden jaren
vijftig als instructeur vliegtuigtech-
niek was aangesteld, heb ik ervaren

wat kameraadschap en collegia-
liteit betekent. Jaren lang hebben
we samen vele duizenden, jonge
mensen iets bij mogen brengen
van een mooi en heel verantwoor-
delijk vak. In die tijd hadden we
een heel aardig contactorgaan
voor de LETS. De naam: ,,Samen
Deelen’’. De dubbele betekenis
van de titel is duidelijk. Samen
Deelen. En zo was het!
Nu ik na ruim 40 jaar terugblik
weet ik geloof ik wat het is; niet
gewoon heimwee, naar een mooie
tijd, maar vooral ook een verlangen
om de oude makkers die nog in
leven zijn, terug te zien.
Als ik dat zo zeg, realiseer ik mij
ook, waarom ik spontaan ,ja’ heb
gezegd, toen ik via het ABP de
brief van de Bevelhebber der
Luchtstrijdkrachten, Luitenant-gene-
raal D.L.Berlijn, ontving aangaande
het  KLu postactievenbeleid

Tijdens de jaren dat ik les mocht
geven op de LETS, heb ik samen
mogen werken met heel wat colle-
ga’s die in de Tweede Wereldoorlog
de sprong waagden naar Engeland.
Ze kwamen daar bij de luchtmacht;
volgden opleidingen en werkten
vanuit Engeland in de praktijk mee
aan de bevrijding van hun vaderland.

Ik realiseer mij dat nu beter dan
dat  ik ooit gedaan heb.
Achteraf moet ik ook zeggen, dat
die collega’s nauwelijks spraken
over dat oorlogsverleden. Ze gingen
er niet prat op, maar wat is hun
inzet van grote betekenis geweest.
Ook later toen ze met een flinke
bagage aan kennis en vliegveld-
praktijk in Holland terugkeerden.
Zij waren het, die, die kennis en
ervaring doorgaven en met even-
veel gemak zich bekwaamden in
nieuwe technieken; nieuwe toestel-
len en nieuwe instructiemethodes.
Natuurlijk naast anderen die het van
hen geleerden weer overdroegen.
Inmiddels ben ik lid geworden van
de Contactgroep Postactieven
Regio Arnhem. En hoop ik binnen-
kort toch nog een aantal oud-
collega’s terug te zien. En via onze
contactgroep(en) zou ik graag een
aantal interviews willen maken. Wat
mij het allermooiste lijkt voor een
reportage is samen nog eens over
Vrijland dwalen en herinneringen
ophalen. Een reportage dus hoe
het was in de jaren van de LETS
en  aansluitend een reportage over
de huidige opleiding van het tech-
nisch personeel van de Klu.op
Woensdrecht.

Hoop op weerzien van oud-collega’s (Walter Hendriks)

Er in Oosterbeek het Airborne
Museum Hartenstein staat? 2004
wordt weer voor velen en zeker ook
voor dot museum een bijzonder jaar.
Zestig jaar na Market Garden zal de
Battlefield Tours weer worden uitge-
voerd en wel op de navolgende data:
zaterdagen 12 juni, 3 juli, 21 augustus
en 11 september. U kunt zo´n tour zelf
meemaken. Voor meer informatie kunt

u terecht bij het Airborne Museum
Hartenstein. Utrechtseweg 232,
6862 AZ Oosterbeek, 026 3337710.
E-mail info@airbornemuseum.com
verder worden er dit jaar ook reizen
georganiseerd naar Normandië, de
Ardenne “Battle of the Bulge”. Dit is
maar een summiere opsomming van
activiteiten. Kortom, neem dit
museum eens op in een dagje uit.

Wist u dat……………….
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Waar blijf je nou, Bonzo? 

Het moet in 1956 zijn geweest, in
de maand april.
Het 312Sq van Volkel was volop
bezig met de conversie van de 
F-84 G Thunderjet naar de F-84F
Thunderstreak. De vliegtuigen
waren toen nog per squadron 
geregistreerd( 312q had de
registratie-letters DU en de transi-
tievlucht, toen onder leiding van
Henk Themmen, vloog met de TA-
nummers. Soms kwam men met 
de paar TA-nrs niet uit en werd er
gebruik gemaakt van de gloednieuwe
DU’s van 312Sq.
Met Rein Buddingh behoorde ik 
tot degenen die al los waren op de
F-84F. Die vlogen we in het begin
helemaal (clean(, zelfs zonder
pylons, en dan had je nog eens een
écht vliegtuig! Hij voorop in de DU-
17, ik als nummer 2 met naar ik
meen de D-12, en natuurlijk op
zoek naar het luchtgevecht, dat 

we nu met iedereen aankonden.
Dat lukte ook nu weer wonderwel;
hoe het afliep weet ik niet meer,
maar al gauw waren we elkaar kwijt.
Geen nood; boven een wolkendek
kon je m.b.v. het radio-kompas altijd
Lopik wel vinden op 746/1007 kcs.
“Ik zit boven Lopik op angels 14 in
een linkerbocht”, zei Rein.
We hadden voor het eerst de
beschikking over een eigen UHF
wing-frequentie en waren gelukkig
niet langer afhankelijk van die oude,
8-kanaals VHF -set. Inderdaad, in
de buurt van Lopik vloog een F-84F
in een linkerbocht, op ongeveer de
vermelde hoogte.
“Waar blijf je nou, Bonzo Blue
Two?” vroeg Rein.
“Aan je rechter wing” zei ik tevreden.
“Aan mijn rechter wing zit niemand…”.
“Wat niemand…je hebt toch de 
DU-17?”
“Heb ik…maar ik zie niemand.”
Wie was er nou gek? De man aan
wiens rechtervleugel ik vloog leek

wat schichtig te manoeuvreren. Hij
deed alsof ik een vreemde eend in
de bijt was die hij liever kwijt wilde,
en hij maakte ook zo’n soort handge-
baar. Nu snapte ik het helemaal niet
meer, en min of meer gefrustreerd
zocht ik op eigen gelegenheid maar
de thuisbasis op. Daar was de com-
motie compleet, want hoe kon dit
nou? Hoe konden er nu twee F-84F’s
tegelijkertijd rondvliegen met de
registratie DU-17 en ook nog op een-
zelfde tijdstip in de buurt van Lopik,
in een linkerbocht, enz…?
En toch was het zo. Bij de snelle
gereedstelling van de F-84F’s, die
o.a. van hun oorspronkelijke USAF-
registratie werden ontdaan, was
een foutje gemaakt dat twee DU-
17´s opleverde. Omdat de ene al bij
312Sq vloog en de tweede zolang
in gebruik werd gegeven aan de
transitievlucht was dit euvel er 
tussendoor geslipt… en hoe!
Tot, ja tot die eerste solovlucht van
een transitie –cursist, die hem een
ongewilde en onwelkome nummer 
2 opleverde.
Nadat de letters DU waren verwij-
derd heeft de ´Dash 17´ nog enige
tijd als zodanig rondgevlogen, dat
behoorde toen kennelijk nog tot de
mogelijkheden.
Is er nog een oud TD-er van Volkel
die zich deze zaak herinnert en die
mogelijk weet welke registratie de
´Dash 17´ uiteindelijk heeft gekregen?
(reactie gaarne naar het 
redactieadres)

Wilt U Inlichtingen over badges? (foto hierboven)
Inlichtingen hierover kunnen geïnteresseerden krijgen bij Johan Voges,
telefoon 0413 268088

Opsporing verzocht:

voormalig Sgt spec com/verb,
Alexandra Kuyper.
Laatste contact/onderdeel:
JOC Maastricht, plm 1977 vertrokken
naar New Mexico.
Gezocht door: Joop en Diny Vene-
berg. Adres/tfn enz: e-mail: j.vene-
berg@hetnet.nl 

O P R O E P (K van Diermen. Ex JVs 313, 312, 311, 314, 315, 323 en 322 Sq.)
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Een Vereniging opgericht in 2000
door Nederlanders voor Nederlanders
is een gezellige club in Stolzenau
waar iedere Nederlander, achterge-
bleven na opheffing 5GGW of als
kind van een militair of burger, lid
van kan worden.De Vereniging
draagt dan ook de naam “De Wind-
molen”.De Vereniging telt +- 60
leden waaronder vele PA militairen
(van laag tot hoog) en enkele nog in
actieve dienst zijnde militairen.
Omdat de meesten uit de Geleide
Wapen wereld stammen ligt daar het

grootste interessen gebied. Ook het
bijhouden van Nederlandse gewoon-
tes zoals koninginnendag (met het
spelen van het Wilhelmus),Saté gril-
len, Bingo en fietsen staan op het
progamma.Het is een trefpunt voor
het uitwisselen van gegevens over
verzekering(en), AOW en andere
Defensie regelingen.Ook zijn vele
leden nog actief in Duitse vereni-
gingen wat nog steeds een goede
band schept met de Duitse bevolking.
Voor meer Info:E-Mail cweug@web.de
of kees.nauta@gmx.net

Deze regionale geschiedenis wordt
gepubliceerd in het jaar van de vie-
ring van zestig jaar vrede en vrijheid.

De publicatie is mogelijk gemaakt door
tal van sponsoren uit de regio’s Nijme-
gen, Wijchen, Boxmeer, Uden, Land
van Cuijk en Noord-Limburg, Grave,
Oss, Ravenstein, Herpen,Schaijk/Reek,
Zeeland en door de vele voorinteke-
naars afkomstig uit de provincies
Noord-Brabant en Gelderland. Het
eerste exemplaar isl door de auteur
overhandigd aan luitenant-generaal
vlieger b.d. H.J.W. Manderfeld.

Wim Boeijen (Schaijk, 1929) werkte
bij de Koninklijke Luchtmacht, eerst
op de Luchtmachtstaf in Den Haag,
daarna op het Commando Tactische
Luchtstrijdkrachten te Eindhoven en
later bij de Logistieke Dienst op
Vliegbasis Volkel. In 1985 verkreeg hij
de eremedaille verbonden aan de
Orde van Oranje Nassau, vanwege
bijzondere verdiensten voor de
Koninklijke Luchtmacht. Na zijn pensi-
onering hield hij talloze lezingen over
de luchtoorlog in 1940-1945. In 1994
verscheen van zijn hand Het vergeten
vliegveld Keent / Airstrip B82 Grave,
waarvan het nieuwe boek Vliegen 
en Vechten bij de Maas een nadere 
uitwerking is.

Het gehucht Keent ligt in het noord-
oosten van Noord-Brabant, tussen
Grave en Ravenstein.In 1933 werd er
op de uiterwaarden van de Maas een
vliegstrip aangelegd voor een vlieg-
feest van de KLM. In 1944 richtten de
Duitsers dit gebied opnieuw in als
vliegstrip. Pas op de tiende dag van
de geallieerde actie ‘Market Garden’
in september 1944 gebruikte het
Amerikaanse leger vliegveld Keent.
Het verslag van deze gebeurtenis en
het gebruik van de strip door acht
squadrons van de Royal Air Force in
de weken daarop vormen de kern
van dit boek. Keent was ten onrechte
over het hoofd gezien en Market Gar-
den zou waarschijnlijk een positiever
verloop hebben gehad, als het vlieg-
veld eerder bij de gevechtshandelin-
gen betrokken zou zijn geweest.

Aspecten van de oorlogsgeschiede-
nis van geheel noordoostelijk Noord-

Brabant, De Peel, De Kempen en het
rivierengebied in Gelderland passe-
ren de revue: de mobilisatie, de Duit-
se inval van mei 1940, het ongewa-
pende en gewapende verzet, de aan-
leg van vliegvelden, de voorbereiding
op Market Garden, de actie zelf in de
Corridor en de latere operaties. De
beschrijving van een twintigtal vlieg-
tuigcrashes zijn in verhaalvorm weer-
gegeven. De bemanning en de gra-
ven van de omgekomen vliegers krij-
gen steeds bijzondere aandacht. Het
boek is mede gebaseerd op inter-
views met ooggetuigen en veteranen.
De auteur betrekt ook eigen beleve-
nissen en die van zijn directe omge-
ving in het geheel. Boeiend is het
oorlogsdagboek over de maanden
september-december 1944 van
H.J.M. van Kemenade, pastoor van
Reek, dat als bijlage is opgenomen.
De illustraties zijn voor een gedeelte
niet eerder gepubliceerd.

Antwoorden van de quiz:
1) Hoe lang duurde de 

honderd-jarige oorlog?  *116 jaar
2) In welk land worden Panama 

hoeden gemaakt?  *Ecuador  
3) In welke maand vieren de Russen 

de Oktober revolutie? *November 
4) Waar wordt een kamelen-haren 

borstel van gemaakt?  
*Stinkdieren-vacht  

5) Naar welk dier zijn de Canarische 
eilanden genoemd?  *Honden 

6) Wat was de voornaam van 
Koning George VI?  *Albert 

7) Waar komen chinese kruisbessen 
vandaan?  *Nieuw-Zeeland

8) Wat is de kleur van de black-box 
in een vliegtuig? *Oranje 

Hoe bedoel je, je wist er geen vier?
Stuur hem dan maar gauw door naar
andere briljante vrienden !!!

W.F.J. Boeijen, Vliegen en vechten bij de Maas, 1940-1945.

Oorlogsgeschiedenis op de grens van Noord-Brabant en Gelderland.

264 blz.; gebonden; 28 x 22 cm; 250 illustraties; ISBN 90-75879-199.

Prijs 29.90 euro. Verkrijgbaar in de boekhandel en rechtstreeks bij de uitgever of auteur.

Uitgeverij Van Gruting, Looyenland 13, 6931 VB Westervoort, www.van-gruting.demon.nl,

info@van-gruting.demon.nl, tel. 026-3116418, fax 026-3270631.

W.F.J. Boeijen, Smidse 33, 5374 AJ Schaijk, tel. 0486-463914,

wim.boeijen@planet.nl, http://home.planet.nl/~boeij152.

Ook in Stolzenau(Brd) draait de 
Nederlandse Windmolen nog door (Kees Nauta)

Boekpresentatie Wim Boeijen “Vliegen en vechten bij de maas 1940 - 1945”

Meer Varia, Varia, Vaariaa op pag. 41
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Op 17 december jongstleden is in aanwezigheid van
Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard in het 
Militaire Luchtvaartmuseum te Soesterberg het 
luchtmacht-jubileumjaar op gepaste wijze afgesloten.
De bijeenkomst stond in het teken van de presentatie
van het jubileumboek Crossing the Border. De
Koninklijke Luchtmacht na de val van de Berlijnse
Muur, en de opening van de tentoonstelling 50 jaar
Koninklijke Luchtmacht, van collectieve verdediging
tot mondiaal maatwerk.

De bijeenkomst in Soesterberg vond, bijna op de minuut
af, exact honderd jaar plaats na de memorabele vlucht
van Orville Wright, die met zijn broer Wilbur op 17
december 1903 luchtvaartgeschiedenis schreef tussen
de vochtige en winderige Kill Devil Hills bij het plaatsje
Kitty Hawk in North Carolina. Precies een eeuw later
waren de weersomstandigheden op de Soesterbergse
bakermat beter: 17 december 2003 was een prachtige,
zonnige winterse dag. De plaats van handeling voor de
afsluiting van het jubileumjaar was echter niet in de open
lucht; de Ir. Vreeburghal van het museum bood onderdak
aan de honderden genodigden die acte de présence
gaven en werden verrast door de aanwezigheid van
Z.K.H. Prins Bernhard.

Koninklijke aanwezigheid
Dat de 92-jarige prins de bijeenkomst bijwoonde mag 
bijzonder worden genoemd. Als enige Nederlander was
Prins Bernhard persoonlijk aanwezig op alle belangrijke
jubilea van de Militaire Luchtvaart in Nederland. In 1938
toen de 25-jarige Luchtvaartafdeeling, de voorloopster van
de Koninklijke Luchtmacht, haar zilveren jubileum vierde,

was de toen 27-jarige prins al van de partij. Ook tijdens 
de plechtigheden rond de latere jubileumjaren 1953,
1963 en 1988 behoorde de prins tot de aanwezige VIP’s.
Behalve 100 jaar gemotoriseerd vliegen werd in 2003 
herdacht dat de militaire luchtvaart in Nederland 90 jaar
bestaat en dat de luchtmacht zich een halve eeuw
‘Koninklijk’ mag noemen. Bij Koninklijk Besluit nummer 18
van 11 maart 1953 werden de luchtstrijdkrachten, ‘behou-
dens die behorende tot de zeemacht’, verheven tot derde
zelfstandig krijgsmachtdeel: de Koninklijke Luchtmacht.

Tentoonstelling
Die laatste 50 ‘Koninklijke’ jaren staan centraal in de
indrukwekkende tentoonstelling van het Militaire Lucht-
vaart Museum, die tijdens de bijeenkomst door de
Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal
D.L. Berlijn, werd geopend. In de expositie wordt stil
gestaan bij de jaren 1953, 1978 en 2003. Aan de hand
van deze ankerjaren wordt duidelijk gemaakt dat de
Koninklijke Luchtmacht binnen een halve eeuw een aan-
tal ingrijpende metamorfoses heeft ondergaan. Van een
luchtmacht-in-opbouw (1953), via volwassen luchtmacht
ten tijde van de Koude Oorlog (1978) naar een moderne
luchtmacht die met al haar wapensystemen participeert
in crisisoperaties en humanitaire missies (2003). De
museumbezoeker krijgt aan de hand van een prachtig
decor met foto’s, kaarten, teksten, posters, videopresen-
taties en voorwerpen een helder beeld gepresenteerd
van een halve eeuw Koninklijke Luchtmacht. De nieuwe
expositie vormt een integraal onderdeel van de Vree-
brughal waar het museum, heel toepasselijk, tevens zijn
collectie naoorlogse (straal)vliegtuigen en helikopters
heeft ondergebracht. Voor een ieder met interesse voor
de KLu – en voor welke (post-actieve) lezer van KluP
Actief geldt dat niet – is de nieuwe tentoonstelling in het
Militaire Luchtvaart Museum de moeite meer dan waard,
om niet te zeggen een absolute ‘must’.

Crossing the Border
Kort voordat de tentoonstelling officieel werd geopend,
werd het jublieumboek Crossing the Border ten doop

Een ‘Koninkl
Luchtmacht-j
Prins Bernhard eregast 
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gehouden. Onder grote belangstelling van de media en
met zichtbaar genoegen nam Prins Bernhard uit handen
van de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten het eerste
exemplaar in ontvangst. Luitenant-generaal Berlijn voor-
zag dit exemplaar van een persoonlijke boodschap voor
de prins, die overigens zelf in het boek een boodschap
met felicitaties voor de jarige KLu voor zijn rekening
heeft genomen.
Het rijk geïllustreerde jubileumboek van de hand van
drs. P.E. van Loo, wetenschappelijk medewerker van de
Sectie Luchtmachthistorie, is de vrucht van jarenlange
noeste arbeid. Tijdens het omvangrijke onderzoek inter-
viewde Erwin van Loo meer dan honderd (oud-)lucht-
machtmilitairen van alle rangen en standen. Velen van hen
waren tijdens de presentatie aanwezig en beschouwen
Crossing the Border ook een beetje als ‘hun’ boek, te
meer omdat het bijna 850 pagina’s tellende boekwerk
doorspekt is met talloze uit de interviews afkomstige
citaten van hoofdrolspelers en ooggetuigen.

Crossing the Border neemt de lezer mee de grens over,
naar de wereld van de Koninklijke Luchtmacht in het tijd-
perk van na de Koude Oorlog. De Nederlandse krijgs-
macht onderging een grondige reorganisatie die werd
ingeluid door de val van de Berlijnse Muur in 1989.

Voor de Koninklijke
Luchtmacht 
resulteerde dit in
een taakverschuiving
waarbij het accent
kwam te liggen op
vredesoperaties en
humanitaire missies
over de gehele

wereld. Crossing the Border beschrijft die veranderingen
en analyseert de ontwikkelingen binnen de vier pijlers
waarop de luchtmachtorganisatie stoelt: jachtvliegtuigen,
geleide wapens, helikopters en transportvliegtuigen.
Hierbij besteedt Crossing the Border uitgebreid aandacht
aan de ingrijpende modernisering van de verschillende
wapensystemen en de verwerving van nieuwe helikopters,
jacht- en transportvliegtuigen. Het boek documenteert
voorts in detail hoe de KLu in deze periode werd ingezet
bij vredebewarende en vredeafdwingende operaties,
alsmede bij humanitaire hulpverlening. Onder meer de
uitzendingen van luchtmachtmilitairen en –detachementen
naar het Midden-Oosten, de Balkan, Zuidoost-Azië,
Afrika en het Caribisch gebied komen uitgebreid aan
bod. Al met al is Crossing the Border een monumentaal
boek geworden dat in de boekenkast van elke (oud-)
luchtmachter een plaatsje zou moeten hebben.

Na de officiële plichtplegingen vond een geanimeerde
receptie plaats, die muzikaal werd omlijst door een combo
van de Luchtmacht Kapel. Door alle aanwezigen, en zeker
door het personeel van het Militaire Luchtvaart Museum en
van de Sectie Luchtmachthistorie, kon worden teruggezien
op een buitengewoon geslaagde bijeenkomst, die zonder
meer een bekroning vormde op het vele werk dat in de
aanloop naar de 17e december 2003 werd verricht.

KLuPActief

ijke’ afsluiting van het
ubileumjaar 2003
te Soesterberg drs. Rolf de Winter

Zoals in het vorige nummer van uw lijfblad KluP Actief is
vermeld, kunnen post-actieven en veteranen van de KLu
het boek Crossing the Border verkrijgen tegen het geredu-
ceerde tarief van Euro 35,- (in de boekhandel Euro 42,50).
Vul de bon ( KluPActief dec 2003) in en profiteer!
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Nieuwe Prijsvraag:
“Wat zijn dit nu weer voor 
vliegtuigen?”
Gelukkig stelt de Sectie Lucht-
macht Historie wederom voor de
winnaar een boek ter beschik-
king. Uw oplossing kunt u sturen
naar de redactie van KluPActief.
Voor het adres verwijs ik naar de
pagina nuttige adressen.

Uit de hoge respons op de prijsvraag
(gelukkig ook vele foute antwoorden!)
is een winnaar getrokken en wel:
P Glas, J.H. Pameyerstraat 56,
8802 XR Franeker. Het vliegtuig op
de foto is een Koolhoven FK-56.

De LVA had er destijds 10 exempla-
ren van besteld. Uiteindelijk werden
er maar 5 afgeleverd (registratie-
nummers 82, 83, 85, 86 en 87) plus
één exemplaar die tijdelijk in dienst
van de LVA is geweest, de nr. 81. En
dat is nu juist de kist die op de foto
stond afgebeeld. De Koolhoven was
een lichte tweepersoons verkenner
en een lesvliegtuig uitgevoerd als
laagdekker. De twee inzittenden

zaten achter elkaar onder een glazen
schuifkap. De 81 is vermoedelijk een
prototype geweest want deze had in
tegenstelling tot de andere toestellen
een gesloten kap voor de achterste
vliegenier. Normaal gesproken was
deze kap open om een mitrailleur te
kunnen plaatsen en te bedienen.
Het toestel was speciaal ontworpen
om toekomstige jachtvliegers 
vertrouwd te maken met de laag-
dekker-constructie.
Het betreffende toestel (nr. 81) is
overigens op 4 januari 1940, tijdens
een demonstratie voor de militaire
autoriteiten boven Waalhaven, ver-
ongelukt als gevolg van een vleugel-
breuk. Het toestel werd bestuurd

door de invlieger Th. Coppens. Hij
trachtte zich nog te redden met de
parachute, maar hij was te laag
zodat zijn valscherm geen tijd had
zich te openen. Alle FK-56's waren
door Coppens ingevlogen. Dezelfde
Coppens had ook naam gemaakt
als de man die een bom had
geworpen op de kruiser "De Zeven
Provinciën”. Er is nog véél meer 
te vertellen over deze kist maar dat
gaat in deze context iets te ver 
denk ik.

Het stuk(je) koninkrijk afgebeeld op
de voorpagina van hetzelfde blad is
het mooiste eiland van alle wadden-
eilanden. Het is Vlieland.

OPLOSSING PRIJSVRAAG in de vorige KLuPActief december 2003:
“Wat is dit voor een vliegtuig" en welk gedeelte van het Koninkrijk was weergegeven op het voorblad.
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Wim: 'Wat fijn dat we samen kunnen genieten van het
heerlijke zonnetje." Ria: Inderdaad Wim, maar wil jij
mijn rug insmeren met zonnebrandcrème zodat ik niet
verbrand?"

Verstandig zonnen en bescherming van de huid 
Ria: "De zon is een bron van energie en is onmisbaar
voor elke vorm van leven. De zon geeft ons warmte en
een goed gevoel, en zorgt voor de aanmaak van vitamine
D. Bovendien stimuleert de zon de bloedsomloop. De
zon heeft echter ook negatieve effecten. Te veel zon kan
ernstige gevolgen voor de gezondheid hebben, van 
verbranding en zonnesteek, tot snelle huidveroudering
en in extreme gevallen melanomen of andere vormen
van huidkanker. Zonnestralen kunnen dus enorme schade
aanrichten aan onze huid. Daarom moeten we verant-
woord met de zon en zonnen leren omgaan.”

Ultraviolette straten 
Ria: “Zeg Wim, weet je dat het eigenlijk gaat om
ultraviolette stralen (UV) in zonlicht? Door UV
straten wordt onze huid bruin en verdikt. Met
name dat laatste beschermt de huid. Geluk-
kig, want tegelijkertijd vormt UV ook een
bedreiging voor de gezondheid van de huid.
Er bestaan twee ultraviolette stralen. UVB 
stralen en UVA stralen. UVB stralen dringen door
tot in de opperhuid en vormen een directe bedreiging
voor het erfelijk materiaal in de huidcellen, DNA. UVB
stralen zijn mede verantwoordelijk voor melanomen en
andere vormen van huidkanker. Ook zijn UVB stralen 
verantwoordelijk voor inflammatie: de bekende pijnlijke
zonnebrand. UVA stralen dringen dieper door in de
lederhuid en zorgen voor huidveroudering. Ook kunnen
deze stralen zonneallergie veroorzaken. Bovendien 
kunnen UVA stralen, net als UVB stralen de kans op de
vorming van huidkanker vergroten.”

Historie 
Wim. 'Ria kan je iets over de beschermingsfactor vertel-
len?" Ria: "Heel lang geleden was er geen ozonlaag. Er
was zelfs geen zuurstof in de atmosfeer, Toch was er in
die barre omstandigheden leven. Dat er geen zuurstof
was, dat was geen probleem voor de minuscule blauw-
wieren. Zuurstof was voor hun juist een afvalproduct.
Het ontbreken van een ozonlaag was wet een probleem.
Meedogenloos knalde het UV licht op het aardoppervlak.
Alleen onder een laag zeewater hielden de zeewieren
stand. En uiteindelijk hadden ze het voor elkaar: de

atmosfeer bestond voor een flink deel uit zuurstof. En
waar zuurstof is ontstaat vanzelf ozon. Zo kreeg de
aardbol zijn eigen beschermingsfactor.

Toch is de ozonlaag nog steeds niet voldoende om
schadelijke straling eruit te filteren. Mensen vormen
daarom onder invloed van zonlicht pigment. Vooral 
Afrikanen zijn daar erg goed in. Europeanen moeten 
er meer tijd voor nemen. Maar in de vakantie hebben 
we geen tijd, dus gaan we aan de smeer. Toch is zonne-
brandmiddel geen westerse uitvinding, maar een 
Afrikaanse. En niet van de mens maar van een dier.
Namelijk van een nijlpaard. Dit dier kan nog slechter,
tegen de harde zonnestralen dan een Europeaan. Dat 
is een belangrijke reden dat nijlpaarden de hele dag in
het water blijven. Als extra bescherming zweten ze een 
vettige substantie uit. Pure zonnebrandcrème: factor 15.
Dus heb je een keer je zonnebrandcrème vergeten,

knuffel dan gewoon een zwetend nijlpaard!"

Zon en bruiningsapparatuur 
Wim: 'Ria is er verschil tussen de gewone zon
en bruiningsapparatuur?" Ria: "Nee Wim, wees
verstandig, ga niet direct zonder bescherming
in de zon zitten of onder de bruiningsapparatuur

liggen. Houd rekening met je eigen huid en de
huid van kinderen."

De kinderhuid 
Ria: "De kinderhuid is een verhaal apart. Bij volwassenen
bestaat een bepaalde laag van de huid uit dode huid-
cellen die een barrière vormen tegen straling, uitdroging
en het binnendringen van vreemde stoffen. Bij baby's
ontbreekt deze hoornlaag. Deze wordt pas in de loop
der jaren gevormd. Tot ongeveer het vierde levensjaar is
deze hoornlaag onvoldoende ontwikkeld om als
bescherming te dienen, zowel tegen UV-straling als
tegen uitdroging. Een ander beschermingsmechanisme
Is de vorming van melanine (een bruine kleurstof) onder
invloed van de zon. Kleine kinderen vormen bijna geen
melanine, waardoor er te weinig pigment ontstaat om
afdoende bescherming te bieden. Baby's en kinderen
tot 15 jaar zijn extra gevoelig voor UV straling. Blootstel-
ling aan overmatige UV straling kan schade op de lange
termijn teweeg brengen. Extra bescherming in de vorm
van een anti-zonnebrandmiddel met een hoge bescher-
mingsfactor en het dragen van kleding is daarom 
noodzakelijk. Het gebruik van bruiningsapparatuur voor
kinderen tot 15 jaar wordt sterk afgeraden."

KLuPActief

Wim en Ria gaan zonnebaden
Huidkanker en zonnebrand
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Huidkanker en zonnebrand

Er bestaan meerdere vormen van huidkanker. De
gevaarlijkste vorm van huidkanker is het melanoom. In
ons land worden jaarlijks 7 tot 10 nieuwe gevallen per
100.000 inwoners geregistreerd. Het aantal overlijdens
veroorzaakt door melanoom bedroeg in 1955 minder
dan 50 gevallen. in 1991 waren het er 197. De toename
van het aantal melanoomgevallen kan toegeschreven
worden aan het feit dat mensen zich meer en meer
blootstellen aan de zon. 90 % van de melanoomgevallen
zijn immers aan de zon te wijten! Wat gevaarlijk is, is het
zich onregelmatig aan de zon blootstellen, zoals vakan-
tiegangers dat doen wanneer ze veertien dagen of een
maand per jaar de zon opzoeken.

Ontwikkeling van het melanoorn 
Meestal ontwikkelen melanomen zich niet uit moeder-
vlekken, die al jaren op de huid zitten. Vaker zit een
melanoom ineens als een donkerbruine, zwarte of soms
ook als lichtere ruwe vlek aan de oppervlakte van de
huid. Ze steken iets boven de huid uit, hebben een onre-
gelmatige vorm en nemen in oppervlakte toe binnen een
periode van twee tot vier jaar. Zo'n knobbeltje kan snel
groeien, vooral in de diepte en bovendien zweren en
bloeden. Wat velen niet weten is, dat een melanoom ook
op de handpalmen, de voetzolen, de huid, langs de
nagels of onder de nagels kan voorkomen,

Dit zijn de risicofactoren voor het krijgen van een melanoom:
Personen die op jeugdige leeftijd dikwijls een verbrand-
de huid hebben gehad, hebben met name grotere kans
op het krijgen van een melanoom op volwassen leeftijd.
Het is dus van het grootste belang kinderen goed te

beschermen. Daarnaast bestaat er een groter risico bij
diegenen, die erfelijk belast zijn met een dergelijke
tumor bij broers, zussen of ouders. Ook mensen met
veel moedervlekken hebben een groter risico.

Zonnebrandproducten 
Deze producten beletten de stralen uw huid te bereiken
door ze te filteren en/of te weerkaatsen. Een bescher-
mingsfactor 6 betekent, dat u 6 keer langer in de zon
kunt blijven voordat u verbrandt. Iedereen is verschillend
in zijn gevoeligheid voor zonlicht, maar globaal betekent
het dat als het normaliter een half uur duurt voordat u
verbrandt, dat dit dus met een zonnebrand van een 
dergelijke sterkte 3 uur duurt.

Opgelet met zonnebanken 
Mensen denken wel eens dat de stralen van de zonne-
bank minder schadelijk zijn dan die van de zon. Er zijn
steeds meer argumenten die erop wijzen dat de UVA
straling (aanwezig in de zonnebankstralen) medeverant-
woordelijk is voor huidkanker. Ook is het niet waar, dat
indien u voor de vakantie een aantal keren onder de zon-
nebank bent geweest, u minder snel zult verbranden op
vakantie, De huid past zich namelijk niet alleen aan de
zon aan door de aanmaak van meer huidpigment, maar
tevens door de vorming, van een dikkere hoornlaag. Het
huidpigment draagt slechts in zeer beperkte mate bij aan
de bescherming van de huid, terwijl de dikkere hoorn-
laag dit effectiever doet. Deze dikkere hoornlaag kweken
we alleen aan in zonlicht en niet onder de zonnebank.

Hoe kunt u een melanoom tijdig opsporen? 
Let dus in het bijzonder op de volgende tekenen: De
onregelmatige vorm van de plek (als u het melanoom

denkbeeldig in tweeën deelt, zijn
die helften zelden identiek). De
randen zijn meestal grillig, net
als grenzen op een aardrijkskun-
dekaart. Ook de kleur is onregel-
matig. Dikwijls zijn er donkerbrui-
ne en lichtere zones in een mela-
noom. De diameter bedraagt
meestal meer dan 0,5 cm. En
een melanoom ziet er meestal
anders uit dan andere vlekken
op de huid. Een melanoom ver-
andert langzaam terwijl andere
vlekken praktisch hetzelfde blij-
ven. Verder jeukt de vlek en gaat
het bij een stootje snel bloeden.
Als u een vreemde vlek op uw
huid vaststelt, raadpleeg dan uw
arts. Hoe sneller een melanoom
wordt behandeld, hoe groter de
kans op genezing.

Ria’s tien gouden regels voor verstandig zonnen

1. Geniet van de zon, maar denk aan uw huid;
2. Maak geen verschil tussen ultraviolette straling van echte zon of

bruiningsapparatuur, de huid doet dat ook niet;
3. Draag buiten zo mogelijk een zonnehoed / -klep en kleding;
4. Zoek schaduw op in plaats van volle zon, zeker tussen 12.00 

en 15.00 uur;
5. Als u lang in de zon gaat, smeer onbedekte huid dan in met een 

zonnebrandmiddel (voor Nederland factor 10 à 12);
6. Laat de huid geleidelijk wennen aan de zon en voorkom zonnebrand;
7. Volg de gebruiksinstructie van bruiningsapparatuur nauwkeurig op;
8. Laat zonnen en gebruik van bruiningsapparatuur over aan mensen

boven de 15 jaar;
9. Ga uit de zon als de huid vreemd reageert met bijvoorbeeld uitslag,

jeuk of snelle verbranding en raadpleeg een arts;
10. Bij sommige huidaandoeningen helpt uitraviolette straling, bij 

andere juist niet, vraag informatie bij de arts.
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“Wat maakt het nou uit of je een
paar kilometer per uur harder rijdt
dan is toegestaan”, hoor je nog wel
eens tijdens de koffiepauze zeggen
als het onderwerp 'te hard rijden'
ter sprake komt...

Het maakt echter wet degelijk ver-
schil; het maakt het verschil uit tus-
sen wel of niet een plotseling over-
stekend kind aanrijden of bij een
aanrijding alleen materiële schade
of schade én letsel. Omdat ook
KLu-bestuurders geregeld met
dienstauto's de 'nodige' snelheids-
overtredingen begaan, schenken wij
aan dit onderwerp nog maar eens
enige aandacht.

De tabel spreekt voor zich...
In onderstaande figuur zijn de
gevolgen van slechts een paar 
kilometer te hard rijden zichtbaar
gemaakt. De eerste auto rijdt 50
km/uur, de tweede 55 km/uur en de

derde 60 km/uur. Vooral kwetsbare
verkeersdeelnemers, zoals voetgan-
gers en fietsers, zijn erbij gebaat
dat het gemotoriseerde verkeer zich
houdt aan de maximum toegestane
snelheid. Immers hoe hoger de
snelheid... hoe langer de remweg.
De crux zit 'm in het feit dat het 
aantal afgelegde meters vanaf het
'reactiepunt' (het moment dat de
bestuurder besluit te gaan remmen)
tot op het 'rempunt' (daadwerkelijk
remmen) flink toeneemt. Oftewel:
Het voertuig is dan al op een kortere
afstand van het potentiële slacht-
offer gekomen dan wenselijk is! In
het voorbeeld wordt een afstand
van 26 meter gegeven. Dat lijkt een
‘aardig grote' afstand waarbij je nog
gemakkelijk zou kunnen stoppen.
Met 50 km/uur lukt dat nog net bij
een droog wegdek, goed functione-
rende remmen én een goed reactie-
vermogen van de bestuurder. Dat zijn
al drie factoren waarmee rekening

moet worden gehouden. Rijdt een
bestuurder slechts vijf kilometer te
hard, dan wordt het slachtoffer
geraakt met een snelheid van 28
km/uur - een stevige klap waarbij
ernstig letsel of erger kan ontstaan!

Wanneer bekeuring?
Bij een maximaal toegestane snelheid
beneden de 100 km/uur kan een
bekeuring worden gegeven bij een
snelheidsovertreding van 7 km/uur
of meer. Op een autoweg (maximum-
snelheid 100 km/uur) kan u worden
bekeurd indien u bent betrapt op
een snelheid van 108 km/uur (of
hoger). Op een autosnelweg (maxi-
mumsnelheid 120 km/uur) kunt u een
bekeuring krijgen indien u 128 km/uur
(of harder) heeft gereden. Omdat de
controle- c.q. de meetapparatuur een
afwijking kan hebben, wordt een
meetcorrectie toegepast. Beneden
de 100 km/uur is dat drie kilometer,
en boven de 100 km/uur bedraagt 

KLuPActief

Speed kills!

Ook een kleine snelheidsovertreding kan grote gevolgen hebben!
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de correctie drie procent van de
gemeten snelheid. Op de acceptgiro
wordt zowel de gemeten als de
gecorrigeerde snelheid vermeld.

Bij snelheidsovertredingen van ten
minste 30 km/uur wordt de over-
treding geregistreerd. Afhankelijk
van eerdere overtredingen levert 
dit een forse boete op of een 'uitno-
diging' (dagvaarding) om voor de
rechter te verschijnen. Bij een snel-
heidsovertreding van meer dan 50
km/uur wordt het rijbewijs ingevor-
derd. Bij zeer forse overtredingen
kan zelfs, een onderzoek worden
gelast naar de lichamelijke of
geestelijke geschiktheid om een
motorvoertuig te besturen. Afhanke-
lijk van de uitkomst daarvan kan het
rijbewijs permanent ongeldig worden
verklaard. Dit laatste betekent dus:
weer opnieuw rijexamen doen! 

Verkeersonveiligheid'. Wat is dat?
Onder het motto 'cijfers zeggen
meer dan woorden', ter beantwoor-
ding van deze vraag, een aantal
(Nederlandse) cijfers en percentages:

• Jaarlijks meer dan 1000 
verkeersdoden.

• Ongeveer 13.000 ernstig 
gewonden als gevolg van 
verkeersongevallen.

• De helft van de patiënten in 
revalidatiecentra bestaat uit 
verkeersslachtoffers.

• 20% van het ziekteverzuim is het
gevolg van verkeersongevallen.

• 17% van de files wordt veroorzaakt
door verkeersongevallen (direct en
indirect oftewel door 'kijkers').

• De materiële schade bedraagt
jaarlijks circa zeven miljard Euro!

Dit zijn cijfers en percentages die
(helaas) vaak pas gaan spreken als
het in mindere mate een ver-van-
mijn-bedshow is geworden... Anders
gezegd: Als het uzelf of een gezins-
of familielid, een vriend, een kennis
of een collega betreft. Onthoud
daarom de (campagne)slogan:

Niet te hard..
daar kun je mee thuiskomen!

Kap S. W. Siemensma
ASVKAM/SAVM/Hoofd Bureau
Verkeersveiligheid

Antwoorden op test uw verkeerskennis
Antwoord Ic is goed. Beide borden
geven de hoogte aan van een
onderdoorgang. Echter bord C19 is
een gesloten verklaring voor voertui-
gen die met inbegrip van de lading
hoger zijn dan op het bord is aange-
ven. Het getal op het bord (3,1 m)
geldt als voorbeeld. Wanneer u 
hiervoor wordt bestraft kost het u 
€ 86,00. Maar waarschijnlijk bent 
u dan met uw voertuig of Lading al
tegen de onderdoorgang gereden...

Bord L01 is uitsluitend een informa-
tiebord. In de praktijk is gebleken
dat er aan dit bord behoefte bestaat.
De ligging of vormgeving van
bepaalde onderdoorgangen brengt
kennelijk bestuurders geregeld 
aan het twijfelen ('kan ik er nou wel
of niet onderdoor?).

Antwoord 2c is goed. Beide
genoemde voertuigen mogen deze
weg berijden. Bord C08 betekent

immers gesloten voor motorvoer-
tuigen die niet sneller kunnen of
mogen dan 25 km/uur. Een snorfiets
is volgens de wettelijke omschrijving
geen motorvoertuig, vandaar dat
een snorfiets die weg mag berijden.

Een brommobiel moet de regels 
volgen voor motorvoertuigen. Maar
omdat een brommobiel sneller kan
en mag rijden dan 25 km/uur
(namelijk 45 km/uur), mag een
brommobiel die weg wél berijden!

Antwoorden 3b is goed. Brom-
mobielen bewegen zich tussen 
personenauto's, en zelfs de regels
voor motorvoertuigen zijn op hen
van toepassing. Voor brommobielen
geldt, zowel binnen als buiten de
bebouwde kom, een maximumsnel-
heid van 45/uur. Dit ondanks het feit
dat volgens de definitie een brom-
mobiel een bromfiets is op meer
dan twee wielen voorzien van een

carrosserie. En zoals u weet is de
maximumsnelheid voor bromfietsen
binnen de bebouwde kom 30 km/uur,
en buiten de bebouwde kom 
40 km/uur.

Antwoord 4b is goed. Nee, na 
01-09-2003 mag u op een fietsdrager
uitsluitend de hierbij afgebeelde
witte kentekenplaat voeren (met
daarop het kenteken van het trek-
kende voertuig). Dit geldt ook voor
aanhangwagens die niet zwaarder
(TMM)1 zijn dan 750 kilogram 
indien gekoppeld aan een trekkend
voertuig.

1TMM: Toegestane Maximum Massa
ledig gewicht + laadvermogen.

Aoo P.L. Smith A VKA MISA VM1
Bureau Verkeersveiligheid

Het is gebleken dat excessieve snelheids-
overtreders vooral zijn te vinden onder
jonge automobilisten en motorrijders.
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PARTICULIERE PRE-
MIE ZORG IN 2004
FORS OMHOOG
Bron: Collage CVZ

Particuliere verzekerden
betalen in 2004 fors
meer premie. Het kabinet
heeft eind vorig jaar de
hoogte van de heffing
vastgesteld. De sterke
toename in 2004 past in
het beeld van voorgaan-

de jaren. De heffing is in 1998 ingevoerd omdat zieken-
fondsen door wets-wijzigingen onevenredig veel “dure
risico’s”, met name ouderen, als klant kregen. Om de
kosten te spreiden moeten de particulier verzekerden
sindsdien een speciale toeslag, de MOOZ/WTZ-bijdrage,
betalen. Dit bedrag is opgenomen in de maandelijkse
premie. De heffing wordt steeds hoger omdat de vraag
naar zorg door ouderen toeneemt. Naast de solidariteits-
heffing gaat ook de gewone ziektekostenpremie voor
particulier verzekerden in 2004 omhoog.

WIJZIGING PREMIES EN VOORWAARDEN SZVK 
PER 1 JANUARI 2004
De SZVK-premie
Bron: SZVK

Procentuele premie SZVK
De premie bedraagt 2% van de bruto UKW-uitkering,
inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Dit percen-
tage wordt berekend over maximaal € 2429,-- per maand
(maximale heffingsgrondslag). De werkgever betaalt
4,8%. De werkgeversbijdrage maakt deel uit van het 
salaris, u betaalt hierover belasting en draagt premies af.

Nominale premie Basispakket SZVK
Volwassene (inclusief solidariteitsbijdrage) € 17,05 
per maand

Wettelijke bijdragen MOOZ/WTZ
Volwassene van 20 t/m 64 jaar € 42,80 per maand

Aanvullende gezinspolis SZVK
Volwassene € 8,-- per maand

Standaard Pakketpolis (SPP): € 152,62 + MOOZ € 8,-- =
totaal € 160,62

WIJZIGING VOORWAARDEN
Bron: SZVK

De SZVK volgt het beleid van de overheid. Dit betekent
dat zelfzorggeneesmiddelen (paracetamol etc) op
recept vanaf 1-1-2004 in het geheel niet meer vergoed
worden.
De tegemoetkoming in de kosten van aanschaf of ver-
vanging van contactlenzen, brilleglazen en brilmonturen
wordt verhoogd van € 137,-- naar € 150,-- per tijdvak
van 2 jaren. Voor consulten van alternatief praktiserende
artsen en acupuncturisten wordt € 18,50 vergoed tot in
totaal € 222,--, dit was in 2003 € 185,--. Na verwijzing
door de huisarts of specialist wordt aan diabetici vanaf
1-1-2004 een vergoeding verleend voor de behandeling
door een pedicure. Per kalenderjaar worden 6 behande-
lingen vergoed van maximaal € 20,-- per behandeling.
De pedicure dient te beschikken over de aantekening
“diabetische voet”.

HET HUIDIGE STELSEL VAN ZORGVERZEKERINGEN
IN NEDERLAND
Bron: Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Goede gezondheidszorg is een grondwettelijk recht.
Om de inwoners van Nederland deze zorg te kunnen
bieden bemoeit de overheid zich actief met de wetgeving
en financiering van de zorg. Ook speelt de overheid een
belangrijke rol bij de instandhouding van een kwalitatief
hoogwaardige zorg, die toegankelijk en bereikbaar is
voor alle Nederlanders. Op grond van een aantal wetten
zijn verzekeringspakketten vastgesteld. Premies en
inhoud hiervan zijn eveneens wettelijk bepaald. Dit zijn
de publiekrechtelijke verzekeringen. Daarnaast bestaan
er ook privaatrechtelijke ziektekostenverzekeringen,
doorgaans particuliere verzekeringen genaamd.

KLuPActief
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Gemengd stelsel
De financiering van de medische zorg gebeurt in een
gemend stelsel van publiekrechtelijk en privaatrechtelijke
verzekeringen. Het stelsel is daarbij ingedeeld in drie
compartimenten:

• Het eerste compartiment: zware medische risico’s,
verzekerd in de Algemene Wet Bijzondere Ziekte-
kosten (AWBZ).

• Het tweede compartiment: min of meer normale medi-
sche zorg, gefinancieerd door de ziekenfondswet, de
Wet op de Toegang tot Ziektekostenverzekeringen
(WTZ) en de particuliere ziektekostenverzekering.

• Het derde compartiment: de minder noodzakelijke
vormen van zorg, gedekt door aanvullende (particuliere)
ziektekostenverzekeringen.

Het eerste compartiment
De AWBZ –ingevoerd in 1968- is in het leven geroepen
om alle inwoners van Nederland te verzekeren tegen
zware medische risico’s. Het gaat om risico’s die op
individuele basis niet op te brengen zouden zijn, vooral
omdat het in vele gevallen  chronische aandoeningen
betreft. Samengevat gaat het om zaken als verpleeg-
huiszorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheids-
zorg en dergelijke. De AWBZ is een volksverzekering,
hetgeen betekent dat alle inwoners van Nederland 
verplicht zijn erin deel te nemen.

Het tweede compartiment: ziekenfondswet
In 1941 kwam, onder druk van de Duitse bezetter, het 
Ziekenfondsenbesluit tot stand. Werknemers en hun
gezinsleden waren vanaf dat moment verplicht verze-
kerd tegen ziektekosten. Tussen 1941 en 1966 werd 
het verzekerde pakket geleidelijk uitgebreid en kwamen
ook niet-werknemers, zoals bejaarden, onder de wet 
te vallen. Pas in de Ziekenfondswet uit 1966 werden 
de vele besluiten en beschikkingen tot een eenheid
gesmeed. Inmiddels heeft deze wet de nodige aanpas-
singen ondergaan.

Via de Ziekenfondswet zijn verplicht verzekerd werkne-
mers met een inkomen onder de loongrens (voor 2003
vastgesteld op € 31.750,--), hun nietverdienende 
partners en kinderen, personen boven de 65 jaar (met
een inkomen tot € 20.200,--), ontvangers van sociale 
uitkeringen en zelfstandige ondernemers en hun niet-
verdienende partners en kinderen met een inkomen van 
€ 20.250,--. Voor 2004 is de grens gesteld op resp.
€ 32.600,-- en € 20.800,--. Ongeveer 63 procent van de
Nederlandse bevolking is verzekerd via het ziekenfonds.
Verzekerd is de elementaire medische zorg, zoals huis-
artsen- en specialisten-hulp, ziekehuisopname, medicijnen,
fysiotherapie en tandartshulp voor kinderen. De premie

is grotendeels afhankelijk van het inkomen; slechts een
klein deel van de premie wordt vastgesteld door de
zorgverzekeraar (de nominale premie).

Het tweede compartiment: particuliere ziektekosten-
verzekering
Naast de ziekenfondswet bevinden zich in het tweede
compartiment de particuliere ziektekostenverzekeringen.
Een deel van de particuliere verzekerden is verzekerd
op basis van de Wet op de Toegang tot de Ziektekosten-
verzekeringen (WTZ). Deze garandeert niet-ziekenfonds-
verzekerden het recht op een standaardpakket. Dit pak-
ket stemt in grote lijnen overeen met het ziekenfondspak-
ket. Naast een nominale premie betalen particulier ver-
zekerden wettelijke solidariteitsheffingen: een WTZ-toe-
slag en de zgn. MOOZ (wet Medefinanciering Overver-
tegenwoordiging Oudere Ziekenfondsverzekerden).
Omdat het aantal ouderen in de Ziekfondswet veel gro-
ter is dan in de particuliere verzekering tracht de over-
heid dit via deze wet te compenseren.

Het tweede compartiment: ambtenarenregelingen
Tot slot vallen ook de zgn. ambtenarenregelingen onder
het tweede compartiment. Deze regelingen komen voort
uit resp. de Ambtenarenwet en de Politiewet, onderge-
bracht in de IZA (Instituut Zorgverzekeringen Ambtenaren,
voor ambtenaren in gemeentelijke dienst), IZR (interpro-
vinciale ziektekostenregeling, voor ambtenaren bij de
provincie) en DGVP (Dienst Geneeskundige Verzekering
Politie). In totaal vallen zo’n 800.000 personen onder één
van deze regelingen. Militairen beschikken over een op
zichzelf staande  ziektekosten-regeling (Militair Genees-
kundige Dienst en SZVK).

Het derde compartiment
Het derde compartiment ten slotte wordt gevormd door
de aanvullende verzekeringen die men vrijwillig en in
aanvulling op de ziekfondsverzekering of Standaard
Pakketpolis (SPP) kan afsluiten. De inhoud van deze
pakketten varieert sterk, evenals de premie en het evt.
eigen risico.

Toekomst
In 2001 is het kabinet akkoord gegaan met plannen 
voor wijziging van het zorgverzekerings-stelsel. Er komt
een basisverzekering voor alle Nederlanders. Daarmee
verdwijnt het verschil tussen het ziekenfonds en de parti-
culiere verzekeringen. De plannen worden de komende
jaren verder uitgewerkt.
Het kabinet is voornemens per 1 januari 2006 een ver-
plichte standaardverzekering (basisverzekering) curatieve
zorg in te voeren. Deze verzekering vervangt de huidige
ziekenfonds- en particuliere verzekering en geldt voor
alle Nederlanders. Werkgevers en werknemers betalen
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ieder de helft van de kosten. Kinderen tot en met 17 jaar
komen voor rekening van het Rijk.

PARTNER MAG BLIJVEN IN VERZORGINGSHUIS
Bron: Collage CVZ

Als een bewoner van een verzorgingshuis overlijdt, mag
zijn of haar partner, ook als is hij of zij gezond, in het
verzorgingshuis blijven wonen. Er was eerder sprake
van dat de overblijvende partner gedwongen moest 
verhuizen. Een meederheid van de Tweede Kamer heeft
hier een stokje voor gestoken. Ook bij vertrek van de
zieke partner naar een andere instelling wordt de
achterblijvende partner niet gedwongen te verhuizen.
Het echtpaar kan evt. zo nodig ook samen verhuizen
naar de andere instelling, als daar tenminste voldoende
plaats is. Het zag er bovendien door de modernisering
van de AWBZ naar uit dat gezonde ouderen niet meer
met hun hulpbehoevende partner zouden moeten mee-
verhuizen naar een verzorgingshuis. Dit probleem is nu
eveneens opgelost. Als de gezonde partner een AWBZ-
bijdrage betaalt, is hij of zij welkom. Het kabinet heeft
hiermede ingestemd.

ONTWIKKELINGEN/INFORMATIE M.B.T. HET NIEUW
ZIEKTEKOSTENSTELSEL
Bron: Collage CVZ

Volgens de Landsadvocaat verzet Europese regelgeving
zich tegen een privaat ziektekostenstelsel. Berust dit op
juistheid?
Niet Europa verzet zich tegen een privaat stelsel, maar
de Nederlandse overheid zelf uit angst de (financiële)
greep op het systeem te verliezen. Een publiek stelsel
lost dit niet op.
In september 2000 werd de Sociaal Economische Raad
(SER) het eens over een privaat basisstelsel, dat wil 
zeggen een verplichte basisverzekering voor iedereen,
uitgevoerd door concurrerende private verzekeraars,
binnen wettelijke randvoorwaarden die gelijke toegang
voor een ieder tot betaalbare en kwalitatief goede zorg
moeten garanderen. Het gaat dus om gereguleerde
marktwerking: bijv. acceptatieplicht, verbod op premie-
differentiatie wegens persoonlijke omstandigheden,
risicoverevening. Hierbij is ook gekeken hoe dat zich ver-
houdt met de Europese regels. De Interdepartementale
Commissie Europees Recht (ICER), bestaande uit 
Europees-recht-deskundigen van de overheid (onder wie
die van VWS), kwam in april 2001 tot dezelfde conclusie.
Ook het regeeraccoord van mei 2002 voorziet in een 
privaat stelsel.
In september 2002 wordt het kabinet demissionair. In
december 2002 komt, op verzoek van VWS, de Lands-
advocaat opeens met een advies dat haaks staat op

alles wat daarvoor is aanvaard: een privaat stelsel mag
niet van Europa; een publiek stelsel moet van Europa.
Hebben de SER en de ICER zichzelf een “brevet van
Europees onvermogen” gegeven? Ziet de Landsadvocaat
als enige het Europese licht?
Gezien de deskundigheid bij de SER en de ICER en de
flinterdunne argumentatie van de Landsadvocaat is dit
weinig waarschijnlijk. Bovendien: ook hij ontkomt niet
aan de conclusie dat een publiek stelsel met (beperkte)
marktwerking onderworpen blijft/zal zijn aan dezelfde
Europese regels die voor private (schade) verzekeringen
gelden. Kortom: als er al een Europees probleem zou
zijn, lost een publiek stelsel dit dus niet op. Europa krijgt
zo (ten onrechte) de rol van “boeman“ voor een Neder-
lands vraagstuk: willen wij zelf in Nederland een
publiek- of privaat stelsel? Dit is geen Europees dictaat,
het blijft een eigen Nederlandse keuze!
Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA stelt dat
wanneer ziekenfonds en particuliere ziektekostenverzeke-
ring in 2006 samengaan tot een basispolis, het kabinet
dit suysteem privaat moet maken. Mogelijke Europese
bezwaren zijn geen reden om de basispolis in het
publieke domein uit te voeren. Genoemd Instituut 
concludeert dit op basis van het rapport “Zorg tussen
lidstaat en interne markt”. Het kabinet worstelt nog met
de vraag of de in 2006 in te voeren basispolis publiek-
of privaatrechtelijk moet worden vormgegeven. In een
privaatrechtelijk stelsel kan de politiek minder gemakkelijk
ingrijpen in de sector. De verzekeraars zijn mede om 
die reden voorstander van een privaatrechtelijk stelsel.
Maar Minister Hoogervorst (VWS) twijfelt nog. Als er een
privaat systeem komt, zal de overheid voorwaarden 
stellen, die mogelijk in strijd zijn met het EG-recht.
Zo worden particuliere verzekeraars verplicht iedereen
te accepteren en wordt het mogelijk verzekeraars te
compenseren voor mensen met hoge gezondheids-
risico’s. Minister Hoogervorst wil eerst zekerheid van de 
Europese Commissie of hij publieke waarborgen kan
opleggen in een privaatrechtelijk stelsel. De bevindingen
van het CDA-bureau staan haaks op de aanbeveling van
de Landsadvocaat.
Het verschil tussen een publieke- en privaatrechtelijke
zorgverzekering is dat de eerste in de wet is geregeld,
terwijl de private polis via een contract tot stand komt.
Zowel een private- als een publieke verzekering valt
onder de zogeheten “Derde Schaderichtlijn” die de
Europese markt voor schadeverzekeraars harmoniseert.
Het opleggen van eisen aan verzekeraars door de over-
heid om de publieke belangen te beschermen, zou in
strijd zijn met deze richtlijn. Hebben de Europese
ministers destijds wel goed nagedacht over de gevolgen
van de richtlijn? Het CDA-instituut vindt dat Nederland
straks als voorzitter van de Europese Unie (per 1 juli
2004) de schaderichtlijn aan de orde moet stellen.

KLuPActief
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HEET VAN DE NAALD: KABINET KIEST VOOR 
PRIVATE BASISPOLIS ZORG
Bron: Collage CVZ

Nederlanders krijgen per 2006 een particuliere basis-
verzekering voor hun ziektekosten. Er komt een acceptatie-
plicht voor verzekeraars en de concurrentie wordt 
scherper. Dat heeft het kabinet medio december 2003
besloten. Bezwaren uit Brussel tegen deze private basis-
polis leveren, zo zeggen bronnen dicht bij het kabinet,
geen problemen op. Hiermede vult het kabinet een van
de grootste onzekerheden op het gebied van de zorg in.
Het zag er lang naar uit dat de Europese regelgeving de
introductie van een private basisverzekering met publieke
randvoorwaarden onmogelijk zou maken (zie mijn bijdrage
hierboven weergegeven). Deskundigen hebben steeds
gezegd dat zo’n verzekering door Brussel zou worden
afgekeurd. Onlangs heeft Minister Hoogervorst (VWS)
echter een brief van de Europese Commissie ontvan-
gen, waaruit blijkt dat Brussel niet zal dwarsliggen. De
keuze voor een privaat uitgevoerde basisverzekering
maakt meer concurrentie mogelijk. De keuze voor een
private polis heeft gevolgen voor het toezicht. Nu worden
de ziekenfondsen minutieus gecontroleerd op de recht-
matigheid van hun uitgaven. Die controle kan straks 
vervallen. Dat resulteert in minder overheidsbemoeienis
en meer toezicht op de doelmatigheid.
Het huidige ziekenfonds en de particuliere ziektekosten-
verzekering zullen in 2006 opgaan in de basisverzekering.
De helft van de premie wordt door de verzekerde
betaald, het andere deel wordt door de werkgevers
opgebracht. De zorgverzekeraars die de basispolis 
uitvoeren mogen niet aan risicoselectie doen. Dat moet
het overstappen van verzekerden naar een andere maat-
schappij makkelijker maken. Daarnaast mag een zorg-
verzekeraar geen premieonderscheid maken tussen zijn
jonge en oudere verzekerden. De zorgverzekeraars
mogen zelf bepalen of ze winst willen maken met het
uitvoeren van de nieuwe zorgverzekering. Er komt een
vereveningsfonds, dat verzekeraars met onevenredig
hoge kosten compenseert. Verzekeraars met relatief veel
ouderen en chronisch zieken ontvangen extra geld uit
dat fonds. De Europese Commissie heeft kanttekeningen
geplaatst bij dit vereveningsfonds als dat tot ongeoor-
loofde overheidssteun aan verzekeraars leidt. Maar 
volgens ambtenaren van het Ministerie van Volksgezond-
heid (VWS) is die kritiek makkelijk te weerleggen. De
oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben steeds
voor een publieke basisverzekering met meer overheids-
bemoeienis gepleit. Zij willen een basisverzekering die
lijkt op het huidige ziekenfonds.
Kortom: In 2006 komt er een private basispolis voor alle
Nederlanders. Daarmee komt het huidige zorgsysteem
te vervallen.

BLIJFT DE MILITAIRE ZIEKTEKOSTENVERZEKE-
RING (SZVK) OVEREIND NA DE INVOERING VAN DE
BASISVERZEKERING?
Bron: SZVK+ACOM

Onlangs heeft er een interview plaatsgevonden met de
Directeur van de Stichting Ziektekostenverzekering
Krijgsmacht (SZVK), Mevr. Drs C.J. Gerbranda. De
inhoud van dit interview geef ik hierbij verkort weer.

Tot 1995 deed het Ministerie van Defensie, als het ging
om de ziektekosten van het krijgsmachtpersoneel, geen
zaken met een zorgverzekeraar. Voor militairen gold, tot
de tweede helft van de jaren negentig, de “vrije genees-
kundige verzorging”. Volgens Mevrouw Drs. C.J. (Nel)
Gerbranda, Directeur van de Stichting Ziektekosten 
Verzekering Krijgsmacht (SZVK), kon het militair personeel
“als het ware ongebreideld en ongelimiteerd gebruik
maken van geneeskundige zorg”. En voor de gezinsleden
was er een speciale, eveneens riante, regeling van
kracht. Ze werden immers bij Defensie ingelijfd en 
konden op grond daarvan genieten van forse tegemoet-
komingen in de kosten van de gezondheidszorg.
Dat gaf scheve ogen bij mensen die vanwege hun werk-
gever eveneens een tegemoetkoming genoten in de
ziektekosten, maar daar wel loonheffing over moesten
betalen. Die kaartten dat aan bij de Belastingdienst en
stapten vervolgens naar de rechter die hen, tot aan de
Hoge Raad toe, in het gelijk stelde. Defensie heeft toen
de belastingnaheffing voor de militairen afgekocht.

Zelfstandig bestuursorgaan
Mevr. Gerbranda herinnert zich dat indertijd ook besloten
werd dat militairen, hun “bijzondere positie” ten spijt,
ook gewoon premie zouden moeten betalen voor hun
ziektekosten. Dit leidde onder meer tot de instelling per
1 januari 1995 van een ziektekostenverzekering voor mili-
tairen. En omdat militairen vanwege de molestschade
(beschadiging door oorlogsgeweld) voor een dergelijke
verzekering niet konden aankloppen bij de particuliere
verzekeraars, is de constructie bedacht van de SZVK als
zelfstandig bestuursorgaan. Dit gezien de noodzaak van
een onafhankelijk bestuursorgaan dat de Minister van
Defensie zou moeten adviseren over de hoogte van de
premies. Daarzonder zou anders wellicht sprake kunnen
zijn van loon in natura met alle fiscale gevolgen van
dien. Om al deze redenen is het ziektekostenstelsel dat
Defensie vanouds kende, op last van het Ministerie van
Financiën, aangepast.
De SZVK kent een bestuur van negen personen, dat
gevormd wordt door vier vertegenwoordigers van de
werknemers en vier vertegenwoordigers van de werkge-
ver en een onafhankelijke voorzitter. Van de SZVK-voor-
zitter wordt onder meer verwacht dat die onafhankelijk is
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en verzekeringstechnisch over een grondige dossierken-
nis beschikt. Het bestuur neemt de beleidsbeslissingen
en het bureau van zes medewerkers voert het werk uit.
En dat wil onder meer zeggen: fungeren als “ziektekos-
ten-waakhond” van het Ministerie. Scherp letten op bijv.
de negatieve effecten die maatregelen van Defensie
kunnen hebben voor wat de ziektekostenregeling betreft.
Bovendien voert het SZVK-bureau het overleg met zorg-
instanties en heeft het, m.n. de laatste tijd, indringend
contact met het Militair Geneeskundig Facilitair Bedrijf,
omdat het heel veel cijfers terugkoppelt naar Defensie
over de “gezondheidszorgconsumptie in financiële 
termen” van de militairen. Maar Univé, de “feitelijk uit-
voerend verzekeraar”, moet het meeste werk doen. De 
in Alkmaar gevestigde zorgverzekeraar doet, in opdracht
van de SZVK, de verzekerdenadministratie, declaratie- en
klachtafhandeling. Het bestuursorgaan kijkt daarbij heel
nadrukkelijk over de schouders van de zorgverzekeraar
mee hoe dat wordt afgehandeld. In het geval van
bezwaarschriften wendt Univé zich tot het bestuur en
neemt het SZVK-bureau de verdere behandeling over.

Een Stichting bij Defensie hoe werkt dat?
De SZVK is een Stichting buiten Defensie. Een zelfstandig
bestuursorgaan, weliswaar opgericht door het Ministerie,
maar het is daar geen dienstonderdeel van. Niettemin
proberen we toch te werken met en binnen de richtlijnen
van Defensie.

Waarom is destijds gekozen voor Univé als 
zorgverzekeraar?
In 1995 is de “ziektekostenverzekering Defensie” Europees
aanbesteed en is de keuze op Univé gevallen. Dat resul-
teerde in een contract voor 5 jaar, dat twee keer een jaar
is verlengd. Wel is Univé te kennen gegeven dat we,
krachtens het contract, verplicht waren weer Europees
te gaan aanbesteden. Dat is per 1 januari 2002 dan ook
gebeurd. Daarop hebben zich een zestal Europese 
verzekeraars gemeld. Uiteindelijk bleven er twee kandi-
daten over, waarbij de keuze toch weer op Univé is
gevallen. Univé doet haar werk naar behoren en het
loopt prima.

Hoe ziet de toekomst er voor SZVK uit in het licht van de
algemene basisverzekering die in 2006 wordt ingevoerd?
Defensie zou zich beter op de komende ontwikkeling
moeten voorbereiden. En dat los van het feit of je de
militairen uit de basisverzekering zou kunnen houden,
want het is nog verre van zeker of dat mogelijk zal zijn.
Het Ministerie zou er daarom ernstig rekening mee 
moeten houden dat het niet zal lukken de militair uit de
komende nationale basisverzekering te houden. Wat dan
te doen? Voor wat betreft de SZVK zijn er diverse opties.
De Minister kan zeggen het is mooi geweest met onze

eigen ziektekostenverzekering, nu is de tijd aangebroken
om op een andere leest verder te gaan. Maar dan hoor
ik de militairen en hun vakorganisaties al vervaarlijk
grommen, want als de militair het voortaan sec met het
basispakket moet doen, dan valt er toch een hoop weg
voor hem en zijn gezin. Zelf denk ik dat de SZVK in een
of andere vorm blijft bestaan, maar dat is koffiedik kijken.
Voor het gezin van de militair zal dan het basispakket
beschikbaar komen met daar bovenop, voor de militair
zelf, een aanvullend pakket gelet op zijn operationele
functioneren. Dat zal, naar alle waarschijnlijkheid, toch
op de een of andere manier overeind moeten blijven.
Voor de medeverzekerden en de postactieven zal dan
vermoedelijk ook in een extra facilitering naast het basis-
pakket worden voorzien.
En voor de premie-inning, de afwikkeling van alle zaken
eromheen en noem maar op, zul je dan toch wel weer
een instantie moeten hebben. Het apparaat van Defensie
zal zich tijdig op dit soort zaken moeten voorbereiden.
Als bureau zouden wij op dit gebied bij wijze van spreken
van alles kunnen bedenken en het Ministerie daarin 
kunnen ondersteunen. Maar het Ministerie dient wel de
aanzet te geven. Ik vrees echter dat er een hoop 
gesteggel komt als het “nationale basispakket” in 2006
ook gaat gelden voor alle militairen, postactieven en
gezinsleden. Als je het aanstaande landelijke basispak-
ket vergelijkt met het huidige militaire pakket dan is dat
maar een karige bedoeling. En als je als Defensie dán
pas daarop actie gaat ondernemen, hink je toch wel
achter de feiten aan. Laat een werkgroep zich daar
intensief mee gaan bezighouden en als er externe 
deskundigheid nodig is, dan zou voor de financiering
wellicht een beroep op ons gedaan kunnen worden.

De SZVK heeft kennelijk voldoende fondsen?
We hebben bij het opstarten van de SZVK een zekere
premie vastgelegd voor ons pakket. De premiehoogte
was zodanig dat het mogelijk bleek een zekere reserve
aan te leggen, ofschoon ons streven daar in principe
niet op gericht is. Maar een veel lagere premie was niet
mogelijk. Dat we die extra reserve kweekten had even-
eens te maken met het toen al levende idee, op termijn
ook de postactieven bij de SZVK te betrekken. We 
zouden dan wel de financiële armslag moeten hebben
om voor die groep de premie nog verder neerwaarts aan
te passen. Indien het Ministerie van Defensie op termijn
mocht besluiten de 65-plussers te laten instromen en zo
toe te werken naar een gesloten systeem, kan de SZVK
de reserve gebruiken voor premieverzachting. Wat de
integratie van de 65-plussers betreft staat de SZVK in de
startblokken om op het sein van de Minister voortvarend
aan het werk te gaan met een project dat overigens nu
als 2 jaar in de portefeuille is.

KLuPActief
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Welke relatie is ertussen de SZVK en de in het buitenland
wonende postactieven?
Om te beginnen: voor alle postactieven geldt hetzelfde
pakket. Als actief dienenden beschikken ze over het
zgn. basispakket-plus. Op het moment dat ze postactief
worden vallen de extra voorzieningen boven op het
basispakket, de plus dus, weg . Maar tegelijkertijd wordt
hen de mogelijkheid geboden, om de aanvullende
gezinspolis van de SZVK te sluiten, met onder meer
extra voorzieningen en tandheelkunde. Toen de bonden
indertijd afspraken dat ook de in het buitenland wonende
postactieven zich zouden moeten kunnen aanmelden,
heeft men een belangrijk punt over het hoofd gezien.
Namelijk dat als je als Nederlander in het buitenland
woont, je niet langer verzekerd bent in het kader van de
AWBZ. En dat geldt met name ook voor de postactieven
en overige SZVK-verzekerden die over de grens wonen.
Daar kun je financieel op leeg lopen als je terugkomt
naar Nederland en geconfronteerd wordt met een
wachttijd.

En dat ze niet AWBZ-verzekerd zijn wordt ook niet
gecompenseerd?
Nee! Defensie heeft ook maar beperkte middelen. Je
neemt bewust dit risico als je in het buitenland gaat
wonen. Maar tegenwoordig als je bijv. na je 65ste  in het
buitenland (EEG-land) gaat wonen, kun je  bijverzekeren
voor de AWBZ. Daarnaast heeft Univé, voor mensen die
in het buitenland wonen, de ZNS-polis. Dit product heeft
Univé op ons verzoek ontwikkeld met regiotoeslag. Die
kan wel fors oplopen als je in een qua ziektekosten duur
buitenland hebt gevestigd. Maar je kunt je in ieder geval
verzekeren, alhoewel de standaard pakketpolis (SPP)
buiten bereik is, tenzij je ná het 65ste jaar in het buiten-
land vestigt. In dat geval kun je namelijk die SPP in een
groot aantal gevallen meenemen. Aan de andere kant,
wat die postactieven die zich in het buitenland hebben
gevestigd consequent vergeten mee te nemen in hun
klaagzang, is dat ze geen AWBZ-, MOOZ/WTZ-premie
hoeven te betalen. Dat uitgespaarde geld kunnen ze dan
opzij leggen voor als zich later noodsituaties voordoen.

Wat als die mensen, als ze iets mankeren, terugkomen
naar Nederland?
Dan hebben ze voor elk jaar dat ze in het buitenland
hebben gewoond een maand wachttijd, tot maximaal
één jaar. Het is dus niet zo dat je, als je wat mankeert,
maar even snel naar Nederland hoeft over te wippen om
op kosten van de verzekering geholpen te kunnen worden.
De mensen vergeten vaak, als ze besluiten in het buiten-
land te gaan wonen (ook Nederlandse Antillen, Aruba 
en Suriname), rekening te houden met al dit soort 
consequenties, zeker wat betreft de ziektekosten.

ONTWIKKELING/INFORMATIE M.B.T. DE VERANDE-
RING IN DE AWBZ
Bron: Collage CVZ

Een meerderheid van de Tweede Kamer is erg kritisch
over de toekomstplannen voor volksverzekering AWBZ.
Zij maken zich zorgen over de overheveling van aan-
spraken uit de ziektekostenverzekering naar een nieuwe
wet voor maatschappijke zorg. De gemeenten moeten
die wet gaan uitvoeren. De Staatssecretaris van Volks-
gezonheid (VWS) benadrukte dat de nieuwe wet, die
eveneens in 2006 moet ingaan, geen ombuigingstaak-
stelling meekrijgt. Het wordt een pendant (tegenhanger)
van de AWBZ. Maar als huishoudelijke verzorging van
de AWBZ naar de gemeenten gaat, wordt dat niet een
verzekerd recht, alsdus de Staats-secretaris van VWS,
Mevr. Ross-van Dorp. Zij wil meer inzicht krijgen in de
succesfactoren van verpleeg- en verzorgingshuizen. Zij
wil daar nader onderzoek naar laten doen. Verder
spreekt zij tegen dat de kwaliteit van de zorg leidt onder
de bezuinigingen zoals een groot aantal instellingen
voor ouderenzorg stelt.
Volgens de overgrote meerderheid van de politieke 
partijen is de modernisering van de AWBZ ontaard in
verschraling van de zorg. Dit blijkt bijvoorbeeld bij de
indicatiestelling voor persoonsgebonden budgetten
(pgb’s). Gehandicapten die jarenlang een pgb hadden
voor bijv. 24-uurszorg, krijgen nu geen geld meer. De
Staatssecretaris wil de indicaties voor AWBZ-zorg 
eenvoudiger en toegankelijker maken.

TAST DE OVERHEVELING AWBZ NAAR DE
GEMEENTE DE KWALITEIT ZORG AAN?
Zijn de gemeenten wel goed toegerust om “zorg op
maat” te leveren? vragen materie-deskundigen zich af!
De AWBZ moet volgens de Staatssecretaris onder ver-
antwoordelijkheid komen van de gemeenten. Tien jaar
geleden gebeurde hetzelfde met de Algemene Arbeids-
ongeschikt-heidswet (AAW), die vervangen werd door de
Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG). Ook worden
weer soortgelijke argumenten gehoord: gemeenten 
zouden dichter bij de burgers staan en kunnen zodoende
“zorg op maat” leveren. Dat roept echter wel een aantal
vragen op. Waarom moet nu opeens weer de klok terug
worden gezet? Tot een jaar of vijftien geleden was de
bejaarden- en gezinszorg een lokaal geregelde aangele-
genheid (weliswaar niet onder gemeentelijke verantwoor-
delijkheid). Bovendien kon men voor bepaalde hulp-
middelen meestal dichtbij terecht in een depot van
instanties als het Groene Kruis, die al decennia ervaring
hadden. Maar onder het laatste kabinet Lubbers en in
de daarna volgende twee perioden van Kok moest het
allemaal groter. Thuiszorg werd grootschaliger 
geregeld, de afstand tot de clienten werd groter en de
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uitvoeringskosten verschoven in belangrijke mate van
zorg naar administratie en management. Het verkrijgen
van hulpmiddelen via het ziekenfonds c.q. ziektekosten-
verzekering is vaak een enorm bureaucratisch gedoe.
Dat alles moet anders kunnen, maar kunnen gemeenten
het beter of goedkoper? En wat gebeurt er met de 
criteria om voor zorg in aanmerking te komen? Als er
geen algemene wet meer is maar een gemeenteverorde-
ning, kan ongelijkheid ontstaan tussen de diverse
gemeenten! Als nu gemeentever-ordeningen worden
ontworpen voor de AWBZ, kan er een recept ontstaan
voor misère. Gemeenteraadsleden worden immers
“eindverantwoordelijk” voor zaken waar zij niet per 
definitie kennis van hebben.

DE STANDAARDPAKKETPOLIS (SPP) KAN MEE
OVER DE GRENS
Bron: Ministerie van Volksgezondheid (VWS)

Uit het buitenland worden geregeld vragen gesteld door
gepensioneerde militairen m.b.t. het mee over de grens
nemen van de SPP. In het Infoblad van KLuPActief nr. 1
en 2  van resp. september 2002 en december 2002 heb
ik ter zake reeds informatie verstrekt. Wellicht ten over-
vloede, doch voor hen die niet meer beschikken over
deze info, hierbij nogmaals de tekst.

Door wijziging van de Wet op de toegang tot de Ziekte-
kostenverzekeringen (WTZ) is het voortaan mogelijk een
WTZ-ziektekostenverzekering (lees: Standaardpakket-
polis) mee te nemen bij vestiging in een lidstaat van de
Europese Unie. Wie niet ziekenfonds verzekerd is en geen
particuliere verzekering kan afsluiten, is aangewezen op
een SPP. Tot voor kort werd de SPP beëindigd als men
buiten Nederland ging wonen. Door de wetswijziging is
het mogelijk dat ook een WTZ-verzekerde, net zoals een
ziekenfondsverzekerde, zijn SPP behoudt bij vertrek uit
Nederland. De wet is in werking getreden met terugwer-
kende kracht tot en met 22 oktober 2001 en geldt dus
voor iedereen die na die tijd vertrokken is. De WTZ
bepaalt tevens dat particuliere verzekeraars een accep-
tatieplicht hebben. Ook bepaalt de wet de omvang van
het vergoedingenpakket van de verzekering en de premie.
Dit wordt de Standaardpakketpolis (SPP) genoemd.
De premie die hiervoor betaald moet worden is bij elke
ziektekostenverzekeringsmaatschappij gelijk.
Kortom: Gepensioneerde militairen die zich ná hun 65ste
vestigen in een lidstaat van de EU, kunnen de SPP mee-
nemen naar het buitenland. Heeft men zich echter vóór
het 65ste levensjaar gevestigd in het buitenland, dan
kan men de buitenlandpolis niet omzetten in een SPP!

KLuPActief

7e keer Defensie Open bowlingkampioenschap 

Deze worden gehouden op vrijdag 23 april 2004.

Er wordt in 4 klasse gespeeld, namelijk:
A-klasse heren 170 en hoger, dames 160 en hoger
B-klasse heren 160 t/m 169.9, dames 150 t/m 159.9
C-klasse heren t/m 159, dames t/m 149.9
D-klasse heren en dames alleen recreanten

Dit toernooi wordt in Bowling en Partycentrum 
“DE SCHELMSE BRUG” te Arnhem gehouden.
Het is voor iedere actiefdienende, postactieve en 
gepensioneerdenmilitair alsmede burgerpersoneel
van Landmacht, Luchtmacht, Marine, en 
Marechaussee. De kosten van dit toernooi bedragen
€ 21,-- inclusief een herinnering.

U kunt u opgeven bij Martin en Corry Bosman 
Dwarsakker 20,
6691 DK Gendt
telefoon 0481-424011 
EMAIL  martin.corrybosman@zonnet.nl
Wij hopen dat we jullie zien op vrijdag 23 april 2004!

Breaking News

Op 28 januari jl. werd onder grote belangstelling het 
eerste exemplaar  van “Vliegen en vechten bij de maas
1940 - 1945 “door de auteur Wim Boeijen aan de 
voormalige Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten 
Luitenant-generaal Heinz Manderfeld uitgereikt.

Vervolg van pag 27
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N u t t i g e  a d r e s s e n :

Volkel:
Contactgroep Postactieven Regio Volkel,
Zeelandsedijk 10, 5408 SM Volkel.
Voorzitter W.D. den Ouden, E-mail w.denouden@hetnet.nl
Secretaris K. Mars, E-mail marskees@hetnet.nl 
Correspondentieadres CGPA Volkel p/a stafgroep 
Voorlichting, Postbus 10150, 5408 ZW Volkel.
Penningmeester R.Postma.
Leden: A.’t Gilde, J. van Soest, H.Geurts.
Girorekening 2641799 t.n.v CGPA Regio Volkel te Uden. De eigen
internet-site is te vinden onder http://home.hccnet.nl/e.t.g.m.tonk 
ERE VOORZITTER: Dhr Gijs Jonker

Den Haag:
Contactgroep Postactieven Regio Den Haag.
Voorzitter Vacature.
Secretaris Th.M Deckers Strijplaan 337, 2285 GL Rijswijk,
070-3944585, E-mail jdeckers@euronet.nl
Penningmeester: E.J Goedheer.
Leden: H.H.W.G. Peters en H.Stekelenburg.

Woensdrecht:
Contactgroep Postactieven Regio Woensdrecht.
Voorzitter Vacature.
Secretaris F.E.C Voet, Dennenlaan 8,
4631 BH Hoogerheide E-mail fv-international@wxs.nl
Penningmeester C.F.W. Rietveld, de Hortensia 42,
4631 DE Hoogerheide, E-mail cfw.rietveld@planet.nl
Lid / tevens Plv. voorzitter E. Groothuis,
Frans Naereboutstraat 18, 4351 NH Veere 
E-mail elbertgr@zeelandnet.nl

Leeuwarden:
Contactgroep Postactieven Regio Leeuwarden.
Voorzitter E.P.W. Wiener; Spanjaardslaan 112,
8917 AW Leeuwarden.
Secretaris M. Cats, Brandenmeer 44,
8918 GH Leeuwarden, E-mail mei.cats@planet.nl;
Penningmeester A. Lelie, Trui Jentinkwei 12,
8915 JK  Leeuwarden, E-mail fanthomas@hetnet.nl
Lid P.Siemeling; Westerparkstraat 31,
8913 CB Leeuwarden. E-mail phsiemeling@hotmail.com
Girorekening 9428701 t.n.v CGPA Regio Leeuwarden.
De eigen internet site is te vinden onder
http://home.hccnet.nl/4.ed/postactief-lwd

Gilze-Rijen:
Contactgroep Postactieven Regio Gilze-Rijen.
Voorzitter W.H.J. Logt, Lennondreef 27, 5012 AS Tilburg,
E-mail w.logt@hccnet.nl;
Secretaris W.J.A.L. van der Meere, Aalbersestraat 10, 5121 VB
Rijen,0161-224231, E-mail willem@van-der-meere.myweb.nl
Penningmeester F.H.A. Blösser, Constance Gerlingsstraat 25,
5121 ZP Rijen 

Arnhem:
Contactgroep Postactieven Regio Arnhem (voormalige LSK):
Voorzitter N. Mol, Platenmakersstraat 85, 6661 HL Elst,
Tel 0481-374116, E-mail n.mol@wanadoo.nl;
Secretaris J.W.van Rossum. Oude Eerbeekseweg 13,

6971 BL Brummen, 0575-561349, E-mail j.w.v.rossum@hccnet.nl
Penningmeester W.Verweij, Hof van Cambridge 169, 7007 GP
Doetinchem, 0314-324997, E-mail wimverweij@wanadoo.nl
Commissaris: W.J.M.M de Theije, Goltackers 104,
6931 HE Westervoort, 026-3118577, e-mail w.detheije@planet.nl
Commissaris R.Willemsen, Zwanenveld 66-21,
6538 RX Nijmegen,024-3446963, E-mail wibo@veteranen.nl
Girorekening 3149250 t.n.v Penningmeester LSK Doetinchem
ERE VOORZITTER: Dhr.H.T.Jongerius, Schiedamhof 29,
6843 KT Arnhem 026-3819036

De Peel:
Contactgroep Postactieven Groepen Geleide Wapens:
Voorzitter R.P Schouten Krijten 51, 5403 PK Uden,
e-mail robirm@hotmail.com
Secretaris, E.Janssen Pionier 21, 5409 BE Odilliapeel,
e-mail erikjanssen@hetnet.nl
Vice voorzitter, G.C.M.Boogaarts, Gaasthuisstraat 29,
5708 HH Helmond, e-mail fred.boogaarts@chello.nl
(voorlopig ivm komende ALV).
Penningmeester: Herman Vriesema, Patrijsstraat 31, 5764 RS
De Rips, 0493-599844, E-mail: hermanvriesema@planet.nl
(voorlopig ivm komende ALV) 
Of: Postactieven Groepen Geleide Wapens t.a.v.
Stafgroep Voorlichting Groep Geleide Wapens,
Postbus 5034, 5800 GA Venraij, telefoon: 0493-598045,
e-mail: hsvo@ggwdp.af.dnet.mindef.nl

Twenthe:
Contactgroep Postactieven Regio Twenthe:
Voorzitter G. ter Burg Richterstraat 1, 7582 BV Losser.
Secretaris M.A van Drunen; Umbrialaan 13, 7577 KA Oldenzaal,
E-mail mvandrunen@home.nl
Penningmeester J.H Leemkuil, Wuestinkstraat 14,
7555 GD Hengelo (ov) 
Lid / commissaris  B.G Jansen, Herculesstraat 38,
7521 DJ Enschede.
Postadres : Vliegbasis Twenthe t.a.v Bestuur CGPA Regio Twenthe,
Geb. Z18c, kamer K2.15, Postbus 5013 7500 GA Enschede.

Soesterberg:
Contactgroep Postactieven Regio Soesterberg:
Voorzitter J.A Koningstein, Wolfsmelk 1, 3738 TC Maartensdijk.
Secretaris C. Huisman, Versteeghlaan 50,
3769 BN Soesterberg, E-mail  huisman4602@hetnet.nl
Penningmeester B.Petersen, Rigolettostraat 18,
3816 TR Amersfoort. timoreno@hetnet.nl
Leden. J.M Verburg, Karolingersweg 170,
3962 AM Wijk bij Duurstede, E-mail jmverburg@freeler.nl
R.L von Fraijenhove, Montgomeryweg 40,
3769 BJ  Soesterberg, E-mail bar@vansantenbelettering.nl
T.M.P van der Wijst, Rumpler 17, 3769 JH Soesterberg, E-mail
m.p.de.wijst@freeler.nl
Ledenadministrateur J.H van der Togt, Versteeghlaan 48,
3769 BN Soesterberg E-mail jhvdtogt@wanadoo.nl 

Eindhoven:
Contactgroep Postactieven Regio Eindhoven;
Voorzitter P.A Roolvink, Evreuxlaan 115,5627 PT Eindhoven,
040-2427383.
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Secretaris: L.A Damen,Roerstraat 49.5626 DS Eindhoven,
040-2623122, E-mail ludo.damen@freeler.nl
Penningmeester: J.van Capelleveen, Bishorn 4, 5624 NN 
Eindhoven, 040-2621379, E-mail j.v.capelleveen@iac.nl
Lid /2é Penningmeester: H.Bosch, Scherpenheuvellaan 8,
5628 TT Eindhoven,040-2425419.
Lid / vice- voorzitter : L.J.M. v.d. Horst, Geelgorshof 7,
5672 ES Nuenen, 040-2838940, LvdhrstV@netscape.net
Lid: F. Hueben, Weisshorn 7, 5624 NS Eindhoven, 040-2419008

Rhenen:
Contactgroep Postactieven Regio Rhenen;
Voorzitter J.G Koning, Goudenregenplantsoen 8,
3911 TZ Rhenen ,0317 614746.
Secretaris J.J.A Fontein, Donderberg 30,3911 JX Rhenen 
0317-613330 e-mail s27e11@hetnet.nl
Penningmeester J.van Arkel, Van Bentheimhof 58,
0317-615623, janvanarkel@veteranen.nl
Lid D.E Ligthart, Oude Dijksestraat 5, 3911 MA Rhenen,
0317-613034. Mevr E.E Rijksen-Nas, Valleiweg 89,
3911 DB Rhenen, 0317-613814.

Nieuw Milligen:
Contactgroep Postactieven Regio Nieuw Milligen;
Voorzitter J.P.C Tiessen, Voltastraat 5, 7316 GH Apeldoorn
055-5214405.
Penningmeester J.G Kools, Schopenhauerstraat 159,
7323 LW Apeldoorn, 055-3663217, e-mail 
j.g.kools@freeler.nl Secretaris F Ouwenkerk, Rakkersveld 116,
7327 GD Apeldoorn, 055-5333033, E-mail 
f.ouwerkerk@planet.nl

Lid A.Sorel, H.M Mesdagstraat 32, 7312 LP Apeldoorn,
055-3559094.
Lid J v/d Spoel, Couperuslaan 149, 3842 AD Harderwijk 
0341-417435.
Lid (plv. secretaris) J.L Mulder, Van Haeftenpark 49,
7316 NJ Apeldoorn 055-5216384  e-mail 
jimulder@hetnet.nl

Militair Luchtvaart Museum:
Kamp van Zeist 2-4, Postbus 184, 3769 ZK Soesterberg.
Infolijn: 0346-353815.E-mail info@mlm.af.disp.mindef.nl

Koninklijke Luchtmacht,
Sectie Luchtmacht Historie: Alexanderkazerne 
Gebouw 204, Van Alkemadelaan 357,
2597 BA Den Haag. Correspondentieadres Postbus 20703,
2500 ES Den Haag, Telefoon 070-3165335,
Fax 070-3165550 E-mail slh@bdl.af.dnet.mindef.nl

Postactievenkaart :
Adres Aanspreekpunt postactieven (BDL / KAB / 
Postactieven)
Vergeet niet een kopie van uw bewijs van eervol ontslag
mee te sturen, dit versnelt de procedure aanzienlijk (door
externe omstandigheden / problemen kan het wel 4
maanden duren alvorens u de kaart in uw bezit krijgt. De
KLu treft hierin geen blaam)

AANDACHTPUNTEN MBT DE NIEUWE ORGANISATIE

ORGANISATIE ELEMENT Staf Bevelhebber
Chef - Kabinet
Bureau Postactieven 

CCPKLu Opper Off b.d medio 2004: Vacature
Beleid: Vacature Wnd Willem Aben
KLuPActief: Willem Aben
Adm: Sharita Khemai-Ramawadhdoebe

BEREIKBAARHEID Telefonisch 070-3396660
Fax 070-3396828
Internet klureunie@af.dnet.mindef.nl 
KLUIM BDL Khemai

POSTADRES tevens Hoofdkwartier Koninklijke Luchtmacht
REDACTIE ADRES Staf Bevelhebber / Kabinet / 

Postactieven
Postbus 20703
2500 ES Den Haag

MILITAIR POSTADRES Hoofdkwartier Koninklijke Luchtmacht 
Dit alleen vanaf militaire Staf Bevelhebber / Kabinet / 
onderdelen MPC 58 L Postactieven

Vliegende Hollander:
Indien u als KLu militair of burger met
functioneel leeftijdontslag / Pensioen de
Vliegende Hollander nog niet automatisch
ontvangt, kunt u zich melden bij het 
aanspreekpunt postactieven. U ontvangt
dan een “Registratieformulier Postactieven
Koninklijke Luchtmacht”. Nadat u dit heeft
ingevuld en geretourneerd zult u, indien 
u in aanmerking komt, in de database 
worden opgenomen. Na verloop van
(helaas externe oorzaak) minimaal 3 maan-
den zal u de Vliegende Hollander toege-
stuurd worden.Voor mutaties met betrekking
tot adres, dan wel opzegging dient u voor-
lopig te handelen zoals in de Vliegende
Hollander wordt vermeld namelijk contact
opnemen met abonnementenland in 
Uitgeest. TIP: GEBRUIK HIERVOOR UW
ADRESSTROOK. Het is natuurlijk ook han-
dig ivm KluPActief etc als u uw nieuwe
adres ook bij ons bekend stelt. Als u van de
KLu geen informatie meer wilt ontvangen
bericht dit dan (BDL / KAB / Postactieven)
waarop deze mutatie in de database inge-
voerd zal worden.
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To t  o p  d e  v o l g e n d e  O p e n  D a g e n !


