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Uit de grote aantallen ingezonden antwoorden is de winnaar getrokken en wel:
Dhr U.R de Haan, Brouwerijstraat 28, 9981 JL UITHUIZEN.

Van harte gefeliciteerd met uw prijs die
zeker veel leesplezier zal verschaffen
(crossing the border) en zoals
gewoonlijk door de Sectie Luchtmacht
Historie ter beschikking is gesteld.
Oplossing was: Koolhoven FK 49.
Verder LVA Registratie 950. 2 x 130 pk
Gipsy majos motoren.
Kwam in dienst eind 1935.
Onderste foto: (RAF) S.E.-5a. Lva
registratie SE-214. 200 pk Hispano-
Suiza motor. Versteegh vloog er op 
18 februari 1918 voor het eerst mee.

Elders in dit nummer staat weer
een nieuwe prijsvraag. Veel succes.

Colofon
KLuPActief (verschijnt tot nu toe viermaal
per jaar) is in principe bedoeld voor alle
postactieven van de Koninklijke Lucht-
macht, dat wil zeggen militairen en burg-
ers 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, Willem Logt, Kees
Mars, Theo Deckers, Cees Nieuwen-
huyse, Jos Janissen, Ed de Bruin, John
van Bentem, Ludo Damen, Martien van
Drunen, Cees Boshuizen, Nout Krijger,
Nico Mol, Jan van Rossum, Rein Bud-
dingh, M.Leeuwangh, Musum Texel,
Bert v.d Broeke, Mart v.d Linden.

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
Sectie Luchtmacht Historie voor de foto
bij de pagina’s 25 jaar F16 en naar
Commodore b.d W. Sneek voor zijn
ingestuurde foto van de eerste door
hem naar Leeuwarden gevlogen F16
onder escorte van 2x F0104 en 2 x NF5.
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Aangespoord door enkele oud KLu collega´s heb
ik in 2001 de opdracht gegeven om het postactie-
ven beleid handen en voeten te geven. Mensen
die met pensioen of FLO gingen voelden zich
vaak in de kou staan na het afscheid van de KLu.
De Koninklijke Luchtmacht liet vaak weinig meer
van zich horen. De initiatiefnemers stond destijds
voor ogen dat dat gevoel door het nieuwe beleid
bij postactieven zou verdwijnen.

Het verheugt mij dat velen van u te spreken zijn
over het huidige beleid. Ruim 7000 oud lucht-
machters zijn nu lid van een van de twaalf postac-
tieven verenigingen. Wanneer ik met hen spreek
tijdens de Open Dagen of bij andere gelegenhe-
den hoor ik vaak hoezeer u het waardeert dat de
KLu oog heeft voor haar oud medewerkers. Het
luchtmachtgevoel houdt duidelijk niet op bij het
verlaten van de actieve dienst.

Ik durf te stellen dat het postactieven beleid is
geslaagd. Twaalf bloeiende verenigingen, onder-
steuning van de luchtmacht en veel uiteenlopende
activiteiten. Dat is allemaal niet vanzelf gegaan.
Veel postactieven en actief dienenden hebben het
beleid gemaakt tot wat het nu is. Ik wil hier in dit
verband Willem Aben en Willem den Ouden apart
vermelden. Ik heb van nabij meegemaakt hoe zij
beiden ongelofelijk veel werk hebben gestoken in 

‘All in one family’ en in KluP Actief. Ik dank vanaf
deze plek iedereen die hierbij betrokken was.

De luchtmacht maakt momenteel turbulente tijden
door. Minister Kamp heeft omvangrijke bezuini-
gingsvoorstellen ingediend. De reden hierachter
was dat er ook in de toekomst voldoende ruimte
moet zijn voor investeringen. Daarmee houden we
ook in de toekomst een flexibele en inzetbare
krijgsmacht, die in alle geweldsspectra kan wor-
den ingezet. Vanwege deze reden kon ik mij ook
vinden in de voorstellen, ondanks alle pijn die de
bezuinigingen met zich brengen. Ik weet dat velen
in de organisatie bezig zijn om iedereen binnen of
als het niet anders kan buiten de KLu aan een
functie te helpen.
Ik zal vanaf volgende maand het wel en wee in de
KLu op wat meer afstand moeten volgen. Dat
geldt ook voor het postactieven beleid. Ik weet dat
mijn opvolger dit beleid net zo ondersteunt als ik.
Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat het post-
actieven beleid een bloeiende toekomst heeft. Het
ga u goed.

KLuPActief

Column BDL

Geachte lezer,

PRIJSVRAAG

“Wat is dit nu weer voor een vliegtuig?” Let op vrienden deze is niet makkelijk. Uit de goede oplossing zal een 
winnaar worden getrokken. Deze krijgt een door de Sectie Luchtmacht Historie ter beschikking gestelde prijs.
Uw inzending gaarne naar de redactie (echt waar het adres staat op de pagina nuttige adressen!).



A. Maas, Marcusestraat 19, Arnhem

A. Meerman, Schutterijstraat 135, Vlissingen.

A. van Strien, I. da Costastraat 315, Hellevoetsluis.

C.J. Fonteijn, Schuur 89, Drachten.

P.M. Schlösser, Langenakker 8, Mierlo.

A.J. van Eekelen, Lodijkepad 3, Bergen op Zoom

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

P. Torn, Mooienhof 10-96, Enschede.

K.J. Hagen, Kienhuislanden 22, Enschede

“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

G.C. Walles, Kampsingel 72, Zevenaar

N. Lagerwey, Herenstraat 26, Werkhoven.

C.P. de Raad, Goudenregenstraat 37, Borne

Tj. Zwart, Springerstraat 51, Amersfoort

P. Breems, Aletta Jacobspad 14, Oosterhout

S.D. Muntendam, Rozenstraat 28, Zevenhuizen

A.E. Pernot, Marie Koenenhof 9, Deurne

A.M.M. van Eekelen, Evelindeflat 68, Roosendaal

J. Burger, Jan van Bloisstraat 34, Tholen
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Geachte lezer,

Het nieuwste nummer van KluPActief, derde jaargang
nummer 2, mei 2004 ligt alweer voor u en u leest het
goed: KluPActief verschijnt in een oplage van 7300 stuks
en gaat naar 26 landen. Alvorens u te informeren over
het e.e.a wil ik gaarne even stilstaan bij het overlijden
van Hare Koninklijke Hoogheid prinses Juliana op 30
maart jongstleden. Voor velen van ons, zonder de huidige
koningin te kort te willen doen, was prinses Juliana onze
koningin. De meerderheid van de doelgroep zullen zich
haar herinneren als een warme persoonlijkheid. Iemand
die voor de mens en met name voor de zwakkeren in
onze samenleving veel interesse had. Op 30 maart
jongstleden hebben wij getuige kunnen zijn van de
indrukwekkende wijze waarop velen afscheid van haar
genomen hebben.

In de periode tussen nummer 1 en 2 hebben wij ook
kennis kunnen nemen van de benoeming van onze
Bevelhebber tot de nieuwe Chef Defensie Staf, voorwaar
een besluit dat bij velen van ons gemengde gevoelens
teweeg gebracht zal hebben. Natuurlijk is het geweldig
dat de keus van de regering gevallen is op onze Gene-
raal: paars zal daar zeker wel bij varen. Aan de andere
kant is het gezien de huidige problemen voor de Konink-
lijke Luchtmacht zeker ook voor haar postactieven
jammer dat Generaal Berlijn afscheid heeft genomen
voordat de KLu in rustiger vaarwater is beland. Ik zeg
maar zo: weinigen kunnen een Jobstijding dusdanig
brengen zodat betrokkenen de zaal verlaten met het
gevoel dat het echt niet anders kon.

Met de benoeming van de huidige Plv Bevelhebber de
Generaal majoor D Starink mogen wij niet alleen de
huidige Klu, maar ook onszelf als postactieven feliciteren.
Ook deze generaal heeft een bijzondere belangstelling
voor de mens binnen de KLu maar ook de mens met
één of twee benen buiten de KLu. Generaal, welkom in
onze wereld en gezien het registratienummer zullen wij u
over niet al te lange tijd in onze gelederen mogen
verwelkomen.!

Over mijn opvolging kan ik kort zijn : op de volgende
pagina (6) kunt u de vacaturestelling lezen.

Zaken die op de rails staan en blijven : de nieuwe data-
base, die door DTO ontwikkeld wordt en wij hopen dat
deze begin juni 2004 gebruiksgereed is zodat alles

efficiënter kan verlopen. Het streven is dat de CCPKLu
de functie vervult van een loket en wel voor de Postac-
tievenbeleid, Postactievenkaart., Vliegende Hollander,
KluPActief, veteranenbeheer en al het andere dat vanuit
een database aangestuurd kan worden. Natuurlijk vraagt
de nieuwe Paarse Restaurant Organisatie (paresto) veel
aandacht . Er moet althans voor de erkende contact-
groepen veel op papier komen om de benodigde budget-
ten voor de komende jaren (te beginnen met 2005) veilig
te stellen. Tot 2005 worden de kosten zoals gewoonlijk
betaald door de onderdelen. De twee contactgroepen
die geen (Arnhem) dan wel bijna geen (Twenthe) gast-
onderdeel meer hebben zijn onder de aandacht van de
leiding gebracht. Ook hier geldt dat er wordt gewerkt
aan een oplossing.

KluPActief: Het behoeft geen betoog dat het aan een
duidelijke behoefte voorziet maar ook in dit nummer blijkt
weer dat personen die hadden toegezegd e.e.a aan het
papier te zullen toevertrouwen mij (maar in wezen ons)
mooi in de kou hebben laten staan. 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 ? En zijn gedane maar niet nagekomen
toezeggingen te plaatsen in de categorie Small Talks?
Voor de besturen geldt zeker (en dat zeer nadrukkelijk):
blijf ons informeren.

In dit nummer natuurlijk een vooruitblik naar de Open
Dagen van de KLu op Volkel. En verder is het dit jaar 25
jaar geleden dat de F16 haar intrede deed. Er is straks
een generatie collega’s die alleen met dit wapensysteem
(over betrouwbaarheid gesproken) gewerkt hebben.Toch
is het op zijn plaats in deze KluPActief de collega’s te
herdenken die bij het uitoefenen van hun taak de happy
landing niet hebben meegemaakt.

Lest best wil ik namens ons allen de Generaal Berlijn
hartelijke danken voor zijn inzet en steun om het moge-
lijk te maken dat er in zo,n relatief korte periode zo velen
de band met haar oude werkgever hebben aangehaald
en daarbij voor de Koninklijke Luchtmacht van wezenlijk
belang zijn in de ambassadeursfunctie die zij in de
samenleving kunnen vervullen.

Met collegiale groet,

Willem Aben

KLuPActief

Redactioneel “ALL in one Family” 
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Terug ontvangen KLuPActief. Wie weet de nieuwe adressen?

OPVOLGING GEZOCHT OPVOLGING GEZOCHT

Bertelink, A Darthuizerweg 10 3956 NK Leersum
Bijsterbosch, M Lingestraat 31 6826 AK Arnhem
Boomen van den, H.C.M. Wiekslag 56 4901 ZV Oosterhout
Boonacker, D Koggekade 72 8017 KG Zwolle
Haan de, A.L. Dr. Lijberingstraat 29 9076 EP St. Annaparochie
Hoogenwerf, P.M.C. Irenestraat 4 6443 AJ Bruinisse
Jong de, G.S.M. De Kaanjel 7 6049 KV Herten
Kolsteren, W.L.J.M. Hopliedenkade 45 5017 EL Tilburg
Koning, J De Mieden 10 9003 MK Warten
Mieras, R Twee Gebroeders 327 9207 CL Drachten
Pont, N Boslaan 5 6598 AR Heyen
Post Uiterweer, P.J.G. Vincent van Goghlaan 24 2343 RP Oestgeest
Velden van der, H De Heuvel 8-A 5305 CZ Zuilichem
Vrueh de, L.A. Trekweg 8 9074 LE Hallum

Noot: Bij de deadline
van de volgende KLu-
PActief worden deze
uit de database verwij-
derd dit om te zorgen
dat deze database zo
schoon mogelijk blijft.

Opvolging voor Willem Aben. Gedacht wordt aan een
persoon die alle taken wil overnemen of twee perso-
nen die dat willen delen (een voor beleid etc. en een
voor het maken van KluPActief) Die opvolging zal
uiterlijk eind 2004 plaats moeten vinden.

Inhoud van de functie bestaat in grote lijnen uit : Het
beleidsmatig ondersteunen van het kabinet mbt het
KLu postactievenbeleid. Gevraagd en ongevraagd
advies uit te brengen. Uitvoering te geven aan
ministeriële regeling reünie faciliteiten in het kader van
het veteranen en postactievenbeleid. Het verder uit-
bouwen van het beleid en de verdere integratie van
verschillende disciplines. De Luchtmacht vertegen-
woordigen bij alle gelegenheden waarbij dat van
belang is en als gastheer optreden in het postactieven
ontmoetingspunt “de Tent”.tijdens de Open Dagen.
Natuurlijk is de functie ook het aanspreekpunt voor
het netwerk van landelijke contactgroepen en de in
het buitenland geregistreerde postactieven.

Redactionele vaardigheden, flexibiliteit en inventiviteit
spelen een grote rol bij het maken en intact houden
van ons periodiek KluPActief. Verder dient de kandi-
daat  zich te realiseren dat het draagvlak wisselend is
zodat doorzettingsvermogen,inventiviteit en affiniteit
met het onderwerp van groot belang zijn.Kortom,dit is
niet een gewone job maar een uit de categorie uitda-
gingen.

Optie 1 U neemt alles over en u bent lt-kol bd of
majoor b.d  met redelijk recente Haagse ervaring. Lie-
ver niet langer dan 2 a 3 jaar met FLO.
Optie 2 Deeltijd. Beleid zie optie 1. Voor KluPActief zal
geen rang indicatie gelden, maar zijn de gewenste
kwalificaties van doorslaggevend belang   

Woonplaats bvk in directe omgeving Den Haag, even-
tueel maximale reisafstand ongeveer 1 uur.

Wat biedt de Koninklijke Luchtmacht u. Welnu collega’s.
Een geweldige en uitdagende job waarin u de be-
langen van de postactieven en die van de organisatie
ten volle kan en mag dienen

Vergoeding : reiskosten overeenkomstig het vigerende
reiskosten besluit
Verder krijgt u dan per 1 jan 2005 een arbeidscontract
als burger ambtenaar aangeboden voor de duur van
1 jaar (waarbij verlenging niet uitgesloten is). Het
contract bestaat uit 20 uur per week.(bij duo baan
naar evenredigheid)

Mocht u zich hierin vinden, dan wel nadere informatie
wensen, dan kunt u  kontact met Willem Aben opne-
men.Er zal een formele sollicitatie procedure plaats-
vinden.
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MEI 11 Rhenen Bijeenkomst
18 Volkel Reunie 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 jun

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

AUGUSTUS 7 Arnhem Pasar malam
** Volkel Dagtrip
21 Arnhem Reunie Istrie-reis
25 Gilze Rijen BBQ
27 ALLEN TAPTOE BREDA T/M 5 SE[TEMBER

SEPTEMBER 1 Eindhoven Contactmiddag
3 de Peel 10 Jaar GGW de Peel / Reunie en uitfasering HAWK 
4 de Peel IDEM
7 Arnhem excursie Vlb Deelen + BBQ
14 Rhenen Bijeenkomst
28 Volkel Herfstsocial

OKTOBER ** Nieuw Milligen Bijeenkomst /Maaltijd / Bunkerbezoek
** Arnhem Bezoek wijnstreek Duitsland
6 Twenthe ALV
12 Rhenen Bijeenkomst
27 Den Haag Social en maaltijd

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
** Arnhem Kerstuitstapje ( nader te bepalen)
17 Arnhem Kerstdiner

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.

LET OP  LET OP  LET OP  LET OP  LET OP  LET OP  LET OP  LET OP  LET OP   LET OP  LET OP

Nummer 3 eind augustus in de bus Uiterste Dead Line inleveren kopy 22 juli 2004
Nummer 4 eind november in de bus Uiterste Dead Line inleveren kopy 24 oktober 2004

Noot: Uiterste DeadLine wil niet zeggen dat dan een ieder begint met aanleveren van copy!!!

AGENDA van bij de redactie bekende Verenigings Activiteiten 2004

Maand Datum CGPA Activiteit
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De Open Dagen Twenthe 2003 stonden in het teken van
diverse jubilea. Dit was dan ook de reden, dat er een
record aantal deelnemers aanwezig was met maar liefst
zeven demoteams.
Ondanks de uitzendingen en kostenbesparingen, waar
ook de uitgenodigde deelnemers mee te maken hebben,
is men er toch weer in geslaagd een aantrekkelijk pro-
gramma te produceren.Wederom zullen gerenommeerde
demoteams op Volkel een boeiende show verzorgen. Zo
zullen de Red Arrows en Frecce Tricolori op beide
dagen optreden en Patrouille de France op zaterdag.
Daarnaast zal voor de eerste keer het PC7 Team van de
Zwitserse Luchtmacht in Nederland zijn. Dit laatste team
zal vergezeld worden van een F18 Hornet. Het F16 en
PC7 Solo Display Team zullen de Koninklijke Luchtmacht
wederom vertegenwoordigen evenals het Apache Solo
Display Team. De Apache zal dit jaar, voor de eerste
keer, eveneens acte de présence geven op diverse buiten-
landse shows. Naast de solo demo’s zal de Air Power
Demo weer een vast item zijn net na het middaguur.
Tijdens deze Air Power Demo toont de Koninklijke Lucht-
macht haar vele unieke kwaliteiten en facetten. De Royal
Air Force is als vanouds weer massaal aanwezig. Zo zul-
len de Harrier, Jaguar en Tornado een demo presenteren.
Ook de Battle of Britain Memorial Flight zal met een
Dakota, Spitfire en Hurricane het programma opluisteren
en voor de eerste maal bij de Klu Open Dagen zal een
C130J Hercules een Role Demo verzorgen. De Duitse
Luchtmacht en Marine zijn aanwezig evenals de F16 Solo
Demo van de Belgische Luchtmacht. De historische
luchtvaart zal zich presenteren in een 30 minuten blok,
waarin de B25 Mitchel, P51 Mustang, Spitfire, Harvards
en Fokker Four een wervelende show zullen uitvoeren.
De Static show zal o.a. bestaan uit een USAF KC10,
KC135 en de AWACS. Ook zal een Open Skies Antonov
30B van de Bulgaarse Luchtmacht op Volkel te bekijken
zijn. Aangezien het precies 25 jaar geleden is, dat de
Koninklijke Luchtmacht de F16 in gebruik nam zal hier-
aan ook zeker aandacht worden besteed. En zeker niet
vergeten het fantastische aanbod van tentoonstellingen
en presentaties te bezoeken.

Verder staat er natuurlijk weer “de TENT” Dit ontmoe-
tingspunt voor POSTACTIEVEN heeft zich de afgelopen
drie jaar nadrukkelijk bewezen. “De TENT” heeft als
belangrijkste doel de band tussen de Koninklijke Lucht-
macht en zijn postactieven te bestendigen en om natuur-
lijk postactieven die door velerlei omstandigheden niet op

de hoogte zijn van het KLu postactievenbeleid hiervoor te
enthousiasmeren en een opening te bieden zich te laten
registreren (dit laatste allen indien men aan de huidige
definitie van de doelgroep voldoet). Natuurlijk behoort het
tot de mogelijkheden in een ongedwongen sfeer een
drankje te nuttigen (u krijgt namens de KLu een drankje
aangeboden). Met de cateraar is verder afgesproken dat
de bonnen die u elders op de vliegbasis heeft gekocht
ook in onze “TENT” ingeleverd kunnen worden. Koffie/
thee zijn gedurende deze dagen in de “TENT” gratis
voor de doelgroep. Gezien de locatie van “de TENT” en
het terras wil ik jullie er met nadruk op wijzen dat het
gedurende deze dagen niet mag ontaarden in een 
PERMANENTE WOON- EN VEBLIJFPLAATS!!! Zeker
op het terras moeten wij daar streng de hand aan
houden (bent u als film / video liefhebber van plan om
de gehele dag vanaf het terras het gebeuren vast te
leggen dan bent u echt op het verkeerde adres!!)
Verkeer en vervoer : De locatie Volkel heeft natuurlijk zijn
beperkingen en daarom de oproep zoveel mogelijk met
Openbaar vervoer of eigen vervoer naar Oss en (waar-
schijnlijk) Cuijk te komen. Hiervandaan rijden bussen u
rechtstreeks naar de Vliegbasis. In de periferie van de basis
worden op diverse plaatsen (goed aangegeven) parkeervel-
den in gebruik genomen. Afhankelijk van de locatie (afstand
t.o.v. de basis) gaat het dan te voet dan wel met ingezette
bussen richting opengestelde gedeelte van de basis. Komt
u op de fiets dan is het natuurlijk nog gemakkelijker.
COLLECTIEF VERVOER voor de leden van de erkende
contactgroepen. Uw bestuur is gevraagd om bussen te
laten rijden op een dan wel beide dagen. Deze bussen
zullen via een nader bekend te stellen aanrijpunt naar de
basis komen. Deze bussen kunnen de basis op en u kunt
in de nabijheid van “de TENT” uitstappen. De bussen
worden elders op de basis geparkeerd. Na het Vliegge-
beuren moet u zich dan weer ruim op tijd bij het opstap-
punt vervoegen. De bussen kunnen maar een zeer
beperkte tijd bij het opstappunt wachten. Indien u te laat
bent is het niet uit te sluiten dat uw bus weg is zonder u
en wij kunnen u dan geen alternatief bieden.

Kortom dames en heren, bezoek deze Open Dagen en
maak weer eens kennis met het bedrijf waar wij zo lang
deelgenoot van zijn geweest en kom gerust (meerdere
malen) in uw “TENT” op de koffie.
p.s. Brabants kwartiertje is op deze dag niet van kracht!
Kijkt u ook even op www.luchtmacht.nl, doorklikken naar
Open Dagen.

Open Dagen Volkel 2004
Ed de Bruijn, Willem Aben en John v Bentem
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V E R E N I G I N G S  N I E U W S

CGPA regio Eindhoven (door Ludo Damen)

OOp 24 maart hebben we onze Algemene Ledenvergade-
ring gehouden in de gezamelijke behuizing van
0.0.Mess, Kpl’s Mess en Multifunctionele Ruimte.
Van de opgegeven 160 leden hebben er 136 acte de
présence gegeven en kon de wnd. voorzitter, Fer
Logister, om 14.00 uur de vergadering openen. Hij gaf
een uiteenzetting hoe het binnen de vereniging was
gegaan en wat er was gepasseerd.
Hierna vroeg hij een ogenblik stilte om twee ons ontval-
len leden te gedenken t.w. Chuck Pauw en Piet Schlös-
ser. De agenda werd in een redelijk snel tempo afge-
werkt tot de verkiezing van de nieuwe bestuursleden. Er
moesten vier nieuwe bestuursleden worden gekozen,
omdat drie bestuurders zich niet herkiesbaar hadden
gesteld en er nog steeds één vacature was. Na het tel-
len van de stemmen deelde de voorzitter van de stem-
commissie mede, dat Fer Logister, Herman van Soest,
Henk Mulder in het bestuur waren gekozen. Dus het
nieuwe bestuur ziet er nu als volgt uit: Fer Logister, voor-
zitter, Ludo Damen, secretaris, Herman van Soest, pen-
ningmeester, Piet Roolvink, vice-voorzitter, Harry Bosch,
2e penningmeester, Henk Sepers, lid en Dé Mulder lid.
De laatste drie genoemden maken ook deel uit van de
activiteiten-commissie. Voor de rondvraag had zich nie-
mand aangemeld, dus kon Fer de vergadering om 15.05
uur sluiten en de aanwezigen uitnodigen aan de social
deel te nemen, die heel geanimeerd verliep en het toch

prettig was te constateren, dat weer heel wat nieuwe 
– maar toch bekende – gezichten te zien waren. Het
geheel werd rond 18.00 uur afgesloten met een voortref-
felijke maaltijd, zodat we toch weer konden spreken van
een geslaagde middag. Een woord van dank is zeker op
zijn plaats aan hen die, op z’n voortreffelijke wijze, voor
het drankje en de hap hadden gezorgd.

Staand v.l.n.r.: Dé Mulder, Piet Roolvink, Fer Logister,
Henk Sepers, Harry Bosch.
Knielend v.l.n.r.: Ludo Damen en Herman van Soest.

CGPA Regio Den Haag (door Theo Deckers)

OOp 21 april jl.vond de voorjaarsbijeenkomst plaats in het
Bedrijfsrestaurant en de Officiersmess van het HKKlu.
Op het programma stond de jaarlijkse Algemene Leden-
vergadering (ALV), gevolgd door een social en maaltijd.
Na een kopje koffie met spekkoek bij binnenkomst, kon
waarnemend-voorzitter (w-vz) Theo Deckers om 15.00
uur ongeveer 150 leden welkom heten. Na een korte
inleiding en alvorens de ALV te openen verzocht hij de
aanwezige leden om staande een moment van stilte in
acht te nemen, om een drietal collega’s die sedert de
bijeenkomst van oktober 2003 waren overleden, onder
wie voorzitter Jan van Dommelen, te gedenken. In zijn
openingswoord van de ALV refereerde w-vz aan de door
Jan van Dommelen gemaakte plannen voor het overdra-
gen van zijn functie tijdens deze vergadering. De uitvoe-

ring hiervan heeft Jan helaas niet meer mogen meema-
ken. De eerder uitgesproken grote waardering voor het-
geen hij voor de bijeenkomsten van de Postactieven van
de KLu in de Haagse regio heeft gedaan, werd nog
eens nadrukkelijk aan de vergadering voorgehouden.

Hierna kwam het agendapunt ‘Verkiezing en samenstel-
ling bestuur’ aan de orde. In de aankondiging voor de
vergadering had het zittende bestuur de heer M(artin)
J.G. Halma voorgedragen voor de vacante functie van
voorzitter. Door de leden waren geen (tegen)kandidaten
voorgedragen. De ALV kon zich unaniem vinden in het
voorstel om tot de volgende samenstelling van een nieuw
bestuur te komen:-Voorzitter: Martin Halma; Secretaris:
Theo Deckers; Penningmeester: Eric Goedheer.
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Met het overhandigen van een presentje door w-vz aan
de uit het bestuur teruggetreden heren Huub Peters en
Henk Stekelenburg werden zij, onder luid applaus uit de
vergadering, hartelijk bedankt voor hun jarenlange inzet
voor de club. Overigens zal Huub Peters het nieuwe
bestuur, daar waar nodig, blijven ondersteunen. In de
rondvraag werd door de heer Groothaert nadrukkelijk de
aandacht gevestigd op de verdiensten van wijlen Jan van
Dommelen en Siem Bleeker en de zojuist afgetreden
bestuursleden Huub Peters en Henk Stekelenburg. Zij
hebben zich, met name in de periode voor het totstand-
komen van de huidige contactgroep, jarenlang volledig
ingezet voor het welslagen van de bijeenkomsten voor
ex-Luchtmachters (militair en burger) in de Haagse regio.

Na een toelichting door de heer Schoof en nadat de w-
vz de vergadering het standpunt in deze van het nieuw
gevormde bestuur had kenbaar gemaakt, werd door de
ALV het besluit bevestigd om: de heer Henk Stekelen-

burg te benoemen tot erelid en de heer Huub Peters te
benoemen tot lid van verdienste. In zijn dankwoord gaf
Henk Stekelenburg te kennen zeer vereerd te zijn met
deze benoeming, maar deze toch vooral te willen opdra-
gen aan wijlen Jan van Dommelen en Siem Bleeker.

Vervolgens werd de heer Rob Bordes naar de
bestuurstafel gevraagd en met een presentje in het zon-
netje gezet voor het feit dat hij op 4 maart jl. als het
300e lid van de vereniging was geregistreerd. Onder
dankzegging van de vergadering voor de belangstelling
en het vlotte verloop van de vergadering, kon w-vz deze
tweede ALV - na nog wat huishoudelijke mededelingen -
om rond kwart voor vier afsluiten.
Hierna volgde een zeer geanimeerde social, met om half
zes een voortreffelijk warm- en koud buffet, genaamd ‘a
la Binckhorst’. Werkelijk van uitstekende klasse!!! We kij-
ken al weer uit naar de volgende ‘happening’.

KLuPActief

Op 31 maart jl. was er een uit-
voering van de musical “Eterni-
ty” door de kapel van de KLu in
de stadsschouwburg van Arn-
hem. Gezeten op het balkon
hebben 25 leden van onze con-
tactgroep deze voorstelling bij-
gewoond. Vanaf onze plaatsen
hadden wij een prima overzicht van het geheel. Deze
musical is geen bestaande productie gestoken in een
nieuw jasje, maar een totaal nieuw geschreven verhaal
met fantastisch gecomponeerde en gearrangeerde
muziek door Frank Freeman en Rik Elings. Het resultaat
was een spetterende en veelzijdige musical met een
grote variëteit aan muziekstijlen van barok tot rockmu-

ziek. Na afloop konden we terugzien op een zeer
geslaagde en voortreffelijke muzikale avond.

Op 2 april 2004 een bingo die de Paasstemming al
opriep. Deze avond is door een groot aantal leden
bezocht. Met een volle zaal hebben wij in verschillende
ronden de prijzen weer aardig kunnen verdelen. De ver-
rassing-snack, een gekookt en fel gekleurd ei, viel bij
een ieder in de smaak. De vele doosjes eieren, die toch

immers bij Pasen horen, heb-
ben hun weg naar menige
deelnemer gevonden. Er kan
weer worden terug gezien op
een gezellige en geslaagde
avond.

Op eerste Paasdag, 11 april jl.,
zijn we met een grote groep op
bezoek geweest bij de “Olde
Beth” in Wehl. Er was ons ver-
teld, dat daar een goede Paas-
brunch werd geserveerd.

Welnu, dat hebben we geweten! De bordjes waren wat
aan de kleine kant, maar dat werd gecompenseerd door
deze meerdere keren met allerlei lekkere dingen te vul-
len. Ook dit was weer een geslaagde activiteit, hoewel
het een andere locatie was dan voorgaande jaren. Er
waren weer meer deelnemers dan verleden jaar en dat
doet het bestuur deugt.

CGPA regio Arnhem (door Nico Mol) 
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Op maandag 1 maart hebben wij een interessante mid-
dag beleefd, we zijn ontvangen op de KSML. De briefing
en of inleiding werd voortreffelijk verzorgd door Lt.Kol.
Rombouts.

Hoe was het vroeger georganiseerd en hoe gaat het
worden na de grote reorganisatie die defensie onder-
gaat. De goed verzorgde presentatie en de vlotte manier
van presenteren heeft ons geen moment het gevoel
gegeven van “zo is het wel genoeg”o.i.d. Heel duidelijk
werd het, dat deze operatie landelijk gezien veel stof
doet opwaaien en veel veranderingen voor mensen
teweeg zal brengen. Opleidingen verdwijnen of worden
korter, instructeurs moeten voor langere of kortere ter-
mijn verhuizen enz. Men gelooft in hetgeen men doet en
er heerst de vaste overtuiging dat het zal gaan lukken,
waardoor succes verzekerd lijkt.

We hebben een rondleiding gekregen in de hangar waar
drie F-16 vliegtuigen staan waarop men in de praktijk
leert hoe onderhoud en reparatiewerk moet worden uit-
gevoerd. Ook hier weer een paar enthousiaste mensen
die met verve over hun beroep praten.

Ook hebben we even in de schoolbanken gezeten, niet
zoals vroeger, maar achter de computer. Het programma
dat werd gepresenteerd was een simulatie van repara-
ties, werkelijk iets van deze tijd. Dat zal ook wel zo blij-
ven want het programma krijgt nog regelmatig een Up
date. Bedankt Mijnheer Gestel voor uw goede uitleg.

Daarna mochten we de moderne overdekte elektroni-
sche schietbaan aanschouwen en uitproberen, stel je
voor niet meer buiten in de sneeuw in de kuil zitten en
met een stok het schot aanwijzen, maar direct op de
wand de resultaten zien met de mogelijkheid om na het
schieten van ieder schot de beweging voor, tijdens en
na het schot te analyseren. Een prachtige gelegenheid
om de basiseisen eigen te maken waarna men zich in

het veld zekerder voelt. Een goede ontwikkeling.
Deze leerzame, aangename middag werd afgesloten met
een social waarbij de voorzitter Elbert Groothuis “op niveau”
de verantwoordelijke personen die deze middag hadden
verzorgd bedankte. Het was een geslaagde middag.

CGPA Regio Woensdrecht

Op 6 april was het een uitstekende dag om deze door te
brengen in een museum. Dit vanwege de weersomstan-
digheden. Het bestuur had op deze dag een groeps-
excursie georganiseerd naar het airborne museum in
Oosterbeek (zie ook “wist u dat” in het vorige nummer
van KluPActief). Ruim 30 personen hadden ingeschreven
en begonnen het bezoek met een kopje koffie of thee.
Hierna volgde de vertoning van een korte film over de
slag om Arnhem. De diverse acties konden worden
gevolgd op een grote plattegrond van het gebied.

Oplichtende lampjes geven de plaats van handelen aan.
Vervolgens kon men zelfstandig de route volgen door
het museum. Voor mensen die de slag van nabij hadden
meegemaakt, maar nog niet eerder het museum hadden
bezocht, was het een enorme ervaring. Na dat iedereen
de gehele rondgang had gemaakt, werd de bijeenkomst
vervolgd in het nabijgelegen pannenkoekenrestaurant
“De oude Herbergh”. Er kon een keuze worden gemaakt
uit een drietal bordvullende pannenkoeken. Zeer
“vol”daan kon daarna de thuisreis worden aanvaard.

Bezoek airborne museum (Jan van Rossum) 
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CGPA Leeuwarden (door Nout Krijger)

Na de Algemene Leden Vergadering (ALV) op 20 janua-
ri, hadden wij het vizier gericht op 18 maart, dat zou de
eerste social van het jaar worden met een maaltijd. U
raadt het al, gratis voor niets en niemendal. Deze datum
is niet zonder problemen vastgelegd, maar daar hebben
wij het niet meer over. De mailing was rond gestuurd en
een ieder kon zich hiervoor opgeven. Zo’n 140 leden
hadden zich hiervoor aangemeld en daar waren wij als
bestuur blij mee. Als eerste deze middag kon de traditie-
kamer op de vliegbasis bezocht worden en dat bleek
een succes.
Daarna kwamen de oudgedienden groepsgewijs naar
de Multi Functionele Ruimte (MFR) en konden daar een
kop koffie met cake tot zich nemen om een klein onder-
grondje te leggen, toch!!??. De babbel en het opnieuw
voorstellen aan elkaar ging in een vlot tempo, er school-
den groepjes samen en dat was af en toe best wel luid-
ruchtig. De verhalen knalden er uit de een nog sterker
dan de andere maar dat geeft niet als je maar niet te
veel je fantasie laat gaan. Deze verhalen gingen met het
nuttigen van een drankje gepaard, en dat ging in een
rap tempo. De groepjes veranderden van gedaanten en

het is leuk te constateren dat er meer van die knakkers
zijn waar je mee gewerkt hebt. Zo ga je de tent dan
rond. Tussendoor werd een heerlijke snack geserveerd
dat gaf het biertje (nog) meer smaak. Halftime vroeg de
voorzitter het woord en stak zijn welkomspeech af en
zoals gebruikelijk loosde hij wat kreten die onder het
huishoudelijke ondergebracht konden worden. Na het
gebrabbel van Eduard (deed hij vroeger ook al) gingen
de fantasieën onder de knakkers weer vrolijk door. Er
moest om personeels redenen in 2 shifts gegeten wor-
den, om ongeveer 17.00 uur gingen de eersten hun
maag vullen en de rijstkorrels met toebehoren konden
gaan drijven. Het smaakte bijzonder goed en ik moet de
koks en ander meewerkend personeel een groot compli-
ment geven, het was meer dan voortreffelijk. Zoals de
boeren zeggen: als de maaltijd genuttigd is dan vertrek-
ken wij weer naar huis en dat gebeurde ook om 19.00
uur moesten wij weg wezen en deze gestelde tijd kon-
den wij na komen. Het bestuur kan terugkijken op een
zeer geslaagde middag waarbij de voorbereidingen en
inspanningen niet voor niets zijn geweest.

De WZZ ( welzijnszorg) en de gezamenlijke Messes van
de Vliegbasis Twenthe boden een optreden aan van 
Het Enschede’s Byzantijns Kozakken Koor op vrijdag
13 februari 2004. Bij navraag bleek dat niet alleen aktief
dienend personeel maar ook de postactieven konden
inschrijven voor deze avond en een uitnodiging was, aan
de CGPA Regio Twenthe "Oud Twenthenaren", dan ook
snel de deur uit. 165 Postactieven, met of zonder part-
ner, hebben in de O.O.Mess "De Ruggegroat" kunnen

genieten van een bijzonder optreden. Voor de pauze
werden byzantijnse gezangen ten gehore gebracht in de
gepaste kleding en na de pauze waren de koorleden
omgekleed, als Kozakken, om het optreden af te sluiten
met kozakken liederen. Met een langdurig applaus werd
het optreden gewaardeerd en volgde er nog een toegift.
Wij bedanken de WZZ en gezamenlijke Messes voor de
uitnodiging. Uiteraard wordt er uitgekeken naar een vol-
gende uitnodiging.

CGPA Twenthe (Martien van Drunen)
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CGPA Gilze-Rijen (Willem Logt)

Op 10 maart jongstleden hield de
Contactgroep GZRY zijn jaarlijkse
algemene ledenvergadering en had
daarbij een lunch georganiseerd
voor de leden die de moeite hadden
genomen daarbij aanwezig te zijn.
“De moeite nemen” is eigenlijk niet
juist uitgedrukt en eigenlijk zou het
beter zijn te spreken dat elke gele-
genheid die door het bestuur wordt
georganiseerd graag en druk wordt
bezocht. Dat bleek uit de vroege en
grote opkomst en de geanimeerde
discussies voor en tijdens de verga-
dering die om 11.40u begon.
Opnieuw dank voor het betrokken
personeel van de vliegbasis dat veel
werk had verzet om de vergader-

ruimte voor de vergadering in orde
te maken en daarna in de oude
staat terug te brengen. Behalve de
gebruikelijke agendapunten had de
voorzitter nog een extra leuke taak
die bestond uit de aankondiging dat
het 500ste lid inmiddels was inge-
schreven. Hij liet dit niet ongemerkt
voorbijgaan en verzocht dan ook
mevrouw van de Wetering naar
voren te komen om een bloemetje in
ontvangst te nemen. Behalve de
gebruikelijke agendapunten werden
er ook een aantal vragen gesteld en
afgehandeld. Zo werd de vraag
gesteld of niet leden in de toekomst
konden worden geïntroduceerd. Na
enkele discussies werd door de
overgrote meerderheid besloten dat
dit niet kan worden toegestaan. De
voorzitter vroeg verder ondermeer
aandacht voor de betaling van de
contributie hetgeen voor enkelen
nog steeds wat moeilijk is. Dit blijkt

uit het aantal leden dat de bijdrage
voor 2004 nog steeds niet heeft vol-
daan. Besloten is dat tot 1 augustus
betaling mogelijk blijft. Als de contri-
butie dan nog niet op de rekening
van de penningmeester is ontvan-
gen, zal men uit het ledenbestand
worden geschrapt. De vergadering
verliep in een aangename sfeer en
werd om ongeveer 13.00u afgeslo-
ten. Willem Aben, die als gast aan-
wezig was, bracht daarna de aan-
wezigen in het kort op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen over
het postactievenbeleid binnen de
Klu. en kon de vele door de aanwe-
zige gestelde vragen beantwoorden
Aan het eind van de geanimeerde
en leerzame ochtend ging eenieder
naar de eetzaal voor het nuttigen
van de lunch waarna een aantal
leden in de onderofficiersmess nog
een aantal drankjes gebruikte alvo-
rens richting huis te vertrekken.

CGPA Volkel (Kees Mars)

Recentelijk waren de leden van de
Regio Volkel weer in groten getale
naar ‘De Zoete Inval’ op de vliegbasis
Volkel gekomen. De eerste social van
dit jaar, gecombineerd met de alge-
mene ledenvergadering (ALV), droeg
een sober karakter.
Nadat voorzitter Willem den Ouden
de ALV in de basisbriefingroom had
geopend, werd met een minuut stilte
onze Prinses Juliana herdacht. De
agenda vermeldde geen spectaculai-
re items en had binnen een half uur-
tje beëindigd kunnen zijn als er geen
bestuursverkiezing zou zijn geweest.
Bram ’t Gilde wilde na circa 10 jaar
zijn functie ter beschikking stellen,
secretaris Kees Mars was aftredend
(maar herkiesbaar) en bovendien
wilde het bestuur het aantal leden
met een lid uitbreiden. Drie kandida-
ten hadden zich aangemeld zodat er

met stembriefjes gewerkt
moest worden. Tja, en voor-
dat alle stemmen geteld
waren, verstreken er zo’n
20 minuten voordat de uit-
slag bekend gemaakt kon
worden. In de tussentijd
nam de voorzitter met har-
telijke woorden van Bram
afscheid en overhandigde
hem een cadeaubon.
Nieuw in het bestuur zijn de
heren Aat Boender en Theo
Roosenboom terwijl ondergetekende
werd herkozen. Na de ALV werd het
druk in ‘De Zoete Inval’, vele nieuwe
leden waren voor het eerst aanwezig
en zo te zien beviel het hen best!

Königswinter
Op 17 augustus 2004 is Königswin-
ter het reisdoel voor het jaarlijkse

uitstapje van de Regio Volkel. Al tij-
dens de social werd druk gebruik
gemaakt van de mogelijkheid om
zich als deelnemer op te geven
zodat de 150 plaatsen in de bus-
sen zeker bezet zijn. Maar voordat
het zover is gaan de leden eerst op
18 mei het 30-jarig bestaan vieren.
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Alvorens te genieten van de

meest in het oogspringende F16

staarten en sfeerbeelden van

deze 25 jaar is het zeker gepast

stil te staan bij de collega’s die

in deze 25 jaar bij luchtvaart-

gevallen met de F16 om het

leven zijn gekomen.

Wij gedenken:

KLuPActief

In Memoriam 25 jaar F16
10 Jan 1992 313 J-007 Elt W. Van Suijdam
28 Feb 1991 323 J-200 Elt E.W. Gelens 
10 Mei 1990 322 J-358 Elt L.P. Vogt
15 Apr 1986 306 J-629 Kap R.H.K. De Wijk
03 Jun 1985 311 J-621 Elt J.A. Van Schaik 
03 Jun 1985 311 J-865 Elt W.F.M. Schiphorst 
11 Dec 1984 TCA J-271 Elt A.J. Vervoort 

Kap W.E. Van Nieuwenburg
28 Mei 1984 306 J-634 Elt P. Enzerink
04 Okt 1983 323 J-252 Kap J.C. De Vries
26 Apr 1983 322 J-224 Kap J.B. Huisman
26 Apr 1983 322 J-227 Tlt B. Van Winkel
10 Mrt 1980 TCA J-216 Kap E.J.L. Kropman

In deze jaren verloren F16
J-007 • J-012 • J-054 • J-056 • J-059 • J-140 • J-195 • J-200 • J-206 • J-216 • J-217 • J-224 • J-225 • J-227 • J-228

J-233 • J-237 • J-244 • J-252 • J-258 • J-271 • J-358 • J-359 • J-361 • J-618 • J-621 • J-625 • J-626 • J-629 • J-634

J-639 • J-645 • J-710 • J-865 • J-880

Aankomst op LWD van Kap. Willem Sneek.

Oud en nieuw.
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Op indrukwekkende wijze liet de F16, gevlogen
door de kapitein Willem Sneek met achterin de
C-CTL de Generaal-majoor J.G Elkerbout, zien
waartoe dit airframe in staat is. Alvorens deze
presentatie voor de aanwezigen te demonstreren
had de J259 geëscorteerd door twee F104’s en

twee NF5’s de Friese elfstedentocht gevlogen
(zie de foto op het voorblad).
De aankomstceremonie vond onder grote
belangstelling plaats. Na de landing droeg de 
C-CTL formeel de J259 over aan de toenmalige
basiscommandant de Kolonel F van Pul.

KLuPActief

25 jaar F16
Op 7 juni 1979 eerste F16 van de Koninklijke Luchtmacht
geland op Leeuwarden 



IIn het Februarinummer van dit blad
werd door Klaas van Diermen, een
oud 312-vlieger, geschreven over
een uiterst curieus voorval dat op 
24 April 1956 plaats vond. Toen twee
vliegers van genoemd squadron
elkaar na een "Dogfight" niet meer
terug vonden, terwijl de nr. twee
toch zoals hij stellig beweerde aan
de wing van zijn leader zat, die dit
op zijn beurt met even grote stellig-
heid niet kon bevestigen.Grote ver-
warring alom, pas later na thuis-
komst opgehelderd toen bleek dat
er twee Thunderstreaks rondvlogen
met dezelfde registratie, 2x DU-17
dus. (de oorzaak toegelicht in het
artikel van Klaas). Naar aanleiding
van die leuk beschreven gebeurte-
nis heb ik als leader van die betref-
fende vlucht opnieuw getracht mijn
nummer twee te vinden, en dit keer
zonder moeite.
In het daarop volgend lang gesprek
kwamen vanzelfsprekend oude her-
inneringen boven, vele zaken en
anekdotes het squadron betreffend

brachten ons in een nostalgische
stemming. Het is wellicht aardig voor
de oudgedienden en misschien ook
wel voor de huidige 312-ers om van
die tijd te verhalen. Hier en daar zal
er beslist wel sprake zijn van herha-
ling van reeds bekende zaken, want
in 2001 verscheen een boek waarin
het vijftig jarig bestaan van het
squadron wordt weergegeven .Dit
mooie document is wat meer van
statistische signatuur terwijl het nu
iets meer zal gaan over wat er in het
squadron zelf omging. Het was in
die begin periode, vlak na de op-
richting een wat armetierig geheel.
De vliegende crew bestond uit een
mixture van vliegers met een RAF
verleden en een aantal net uit de
U.S.A. gearriveerde jonge mannen,
die met een grote dosis zelfvertrou-
wen hun gebrek aan ervaring tracht-
ten te compenseren. Dat dit helaas
niet altijd positief uitwerkte, gevoegd
bij het feit dat op het gebied van
voorzieningen en equipement nog
grote tekortkomingen bestonden

resulteerde dit in een te groot aantal
droevige gebeurtenissen, en te vaak
werd er meegelopen in een rouw-
stoet achter de zwart omfloerste
trommels van de luchtmachtkapel.
Psychologen om traumatische erva-
ringen te helpen verwerken waren er
toen nog niet.Het squadron kreeg na
tijdelijk te zijn gehuisvest in een hou-
ten kist die dienst had gedaan als
oorspronkelijke verpakking van een
"Beechcraft" en was geplaatst bij
hangar 4, een andere locatie toege-
wezen. Aan de ander zijde van het
veld in de nabijheid van de Duitse
hangar werden twee houten optrek-
jes gerealiseerd met daarbij een
hutje dat als toilet dienst moest
doen. Aan beide zijden van de taxi-
baan waren dispersals aangelegd.
De sterk verbeterde woonsituatie
kwam de stemming van het perso-
neel zeer ten goede. Ook vond er
upgrading plaats, de 84 E, werd ver-
vangen door de iets moderne 84 G,
en deze later weer door de 84 F
Thunderstreak. Die laatste kist werd

“UIT DE OUDE DOOS”
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Bonzo in de vijftiger jaren (Rein Buddingh)
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door de Amerikaanse officier Maj.
Andersen geintroduceerd. Voor een
verzamelde groep vliegers van 311
en 312 squadron sprak hij de
memorabele woorden "She climbs
like an homesick angel", hetgeen bij
die vliegers een opperste staat van
opwinding te weeg bracht. Het com-
mando van het squadron werd in de
begin jaren vijftig gevoerd door de
Maj. Lou v/d Akker. Het was een
sympathieke baas, die wat onwennig
omging met de jonge honden die
zijn crew vormden. Zo af en toe
werd het hem te gortig en werd de
meute bij elkaar geroepen voor het
aanhoren van een donderspeech.Na
zijn gehoor te hebben onderworpen
aan een strenge blik was steevast
zijn eerste zin "Squadron goes to
hell" , waarna een reeks van argu-
menten werd aangevoerd waarom
hij vond dat die weg naar de hel was
ingeslagen.Nadat hij zijn hart had
gelucht werd de donderspeech ook
weer steevast besloten met de woor-
den " Put it in your pipe and smoke it
. Het aantal crashes dikwijls met
fatale afloop bleven zeker in de eer-
ste jaren van het squadronbestaan
te hoog. Overmoedigheid maar ook
onervarenheid waren daaraan vaak
debet.. De jonge in de U.S.A. opge-
leide vliegers hadden instrumentvlie-
gen onder de "hood" van een lestoe-
stel moeten leren,Met het volgen van
de lessen in meteorologie waren
weersfenomenen als cirrus, cumulus,
stratus enz. leerstof gebleven zon-
der dat er noemenswaardig mee in
aanraking was gekomen.Hier in

Nederland werden zij geconfron-
teerd met de " real stuff ". Alleen het
radiokompas was voor hem de hulp
bij het navigeren. Het befaamde
QGH.aanvliegsysteem was de enige
methode om bij een gesloten wol-
kendek of slechte weersomstandig-
heden veilig weer thuis te komen. De
GCA- approach kwam pas later in
beeld. Dat alles was bij elkaar was
mede oorzaak van het hoge percen-
tage crashes. Toch was er naast het
daardoor veroorzaakte verdriet ook
ruimte voor de lach.. Het zou te veel
ruimte in dit blad vragen om verslag
te doen van alle squadron anekdo-
tes, maar toch wil ik er graag de vol-
gende uitlichten. Het gaat ook om
een crash maar dan een van geheel
andere aard. De Lt. Van Pul terug-
kerend van een vlucht kwam op een
dispersal (die niet al te ruim waren
bemeten) wat snelheid te kort om de
benodigde 180 graden turn te
maken, hetgeen hem noopte de
throttle wat steviger te hanteren. Nu
was de situatie zo dat deze disper-
sal nogal dicht in de nabijheid was
gelegen van het squadron-onderko-
men, hetgeen in het bijzonder
opging voor het poephuis. Dit bouw-
sel was in principe berekend op het
Nederlandse klimaat en de daarbij
behorende winden, maar de bou-
wers hadden zeker geen rekening
gehouden met de windkracht
komend uit de tailpipe van een op
redelijk fors vermogen blazende
84G Thunderjet. Het gevolg laat zich
raden, het poephuis kwam spontaan
airborne.De vliegtijd bleef wel

beperkt mede bepaald door de
slechte aerodynamiche vormgeving
van die hut. Dit tafereel werd echter
wel bijzonder spectaculair toen
bleek dat op het "moment supreme
"het vertrekje werd bewoond.Toen
op het rumoer en geschreeuw van
enkele crew-chiefs die ooggetuigen
waren, de in de crewroom aanwezi-
ge vliegers zich naar buiten haast-
ten kwam uit de wrakstukken de
figuur van Sgt.-vl. Teun v/d Dool
gekropen. Het op hem losgelaten
geweld had hem volledig verrast, en
zoals de Amerikanen zouden zeg-
gen "He was caught with his pants
down." De voldoende aanwezige
"shit" had zich in ruime mate van
Teun meester gemaakt. Ook ver-
spreidde hij een kwalijke reuk die in
normale doen niet bij hem paste.
Maar gelukkig was hij op een kleine
blessure na niet gewond geraakt.
Na een bezoek aan de medische
dienst en een grondige schrobbeurt
was hij weer als nieuw, en werd
deze bijzondere ervaring bijgeschre-
ven in het squadrondagboek. Naast
eerder genoemde droevige gebeur-
tenissen waren dit soort dingen ook
reden voor tranen, maar dan wel van
het lachen. Tot slot zou ik graag wil-
len weten of er nog oudgedienden
zijn die ook in de later volgende
jaren nog iets van de geschiedenis
en /of anekdotes van het 312-squa-
dron weten te vermelden. Vanaf
deze plaats groet ik alle oud leden
van dit bijzondere Bonzo-squadron.

BONZO DEEL 2 (M.J. Leeuwangh)
Misschien geeft dit meer duidelijkheid met het artikel over BONZO DU 17

P-137 52-7179 P-140 52-7191 P-201 52-6534
09:06:55 06:07:55 13:10:55
12:10:55 12:10:55 23:03:56 naar VKL
23:06:56 03:01:56 naar VKL 07:04:56 naar 312 als DU17
17:07:56 naar 315 als TB18 01:03:56 naar 312 als DU17 26:09:58 naar IRAN
12:05:58 09:03:56 naar 313
14:11:58 naar 312 als DU17 15:05:56 naar 312 als DU15
Op 040561 naar IRAN
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Dit museum laat u de luchtvaartgeschiedenis 
op het eiland Texel zien wat begon in 1917.
De Koninklijke Marine startte toen een vlieger-
opleiding op de zuidpunt van Texel, De MOK
genaamd. Vliegers werden daar getraind om
met watervliegtuigen om te gaan. Omdat er in
de 30er jaren bij de KLM belangstelling bestond
voor een luchtlijn naar Texel, heeft de heer 
Plesman samen met de Gemeente Texel een
boerderij gekocht met de bedoeling om hier een
vliegveld op aan te leggen. In 1937 werd het
vliegveld “De Vlijt” geopend. Door oorlogshan-
delingen is dit vliegveld in 1942 onbruikbaar
gemaakt, maar is na de oorlog weer opgebouwd
als Vliegveld Texel. Verder wordt in een gedeelte
van het museum aandacht geschonken aan de
Tweede Wereldoorlog. Hier ziet u de gevolgen
van de deportatie van ruim 800 Texelaars naar Assen,
de crashing van ongeveer 50 Engelse, Duitse en Ameri-
kaanse vliegtuigen op en rond het eiland en de opstand
der Georgiërs op 6 April 1945. Openingstojden Pasen

t/m de herfstvakantie, Dinsdag t/m zondag van 11.00 tot
17.00 uur. Maandag gesloten. Postweg 126 (vliegveld
Texel) 1795 JS De Cocksdorp. Tel 0222-311689,
www.luchtvaartmuseumtexel.nl

Varia, Varia, Vaariaaa.
Het Luchtvaart Museum Texel & Texel 1940-1945

Reünie Groep Geleide Wapens
In 2004 bestaat de Groep Geleide Wapens 10 jaar op
Luchtmachtbasis De Peel. Om dit te vieren wordt op 
vrijdag 3 september een grote reünie georganiseerd
voor alle ´oud´ geleide wapen militairen en familieleden.
De reünie vindt plaats van 13.00 uur tot 22.00 uur.
Naast het sociale samenzijn zullen vele wapensystemen
en ondersteunende diensten demonstraties geven.
Om 15.00 uur zal een ceremonie plaatsvinden waarbij
officieel afscheid wordt genomen van het HAWK-wapen-
systeem. Vanaf 17.00 uur begint het sociale aspect van
de reünie waarbij tevens een maaltijd wordt aangeboden.

Opgave voor de reünie (en/of vragen) kan op onder-
staande manieren:

Schriftelijk: Groep Geleide Wapens,
Staf Voorlichting,
Postbus 5034, 5800 GA Venray

Per e-mail: reunie@ggw.af.dnet.mindef.nl

Voor deelname aan de reünie wordt een kleine bijdrage
gevraagd, n.l. € 15,- voor iedere voormalige GGW-militair.
Voor ieder familielid vanaf 10 jaar wordt € 5,- gevraagd.
Hiervoor krijgt u terug: een maaltijd + een aantal con-
sumptiebonnen. Exclusief voor iedere ´oud´ GGW militair
wordt een speciale herinnering aan het HAWK-wapen-
systeem uitgereikt.
De uiterste aanmeldingsdatum is 1 augustus 2004.
Voor 1 augustus dient tevens de eigen bijdrage 
overgemaakt zijn op rekeningnummer: 19.23.20.793
t.n.v. Kasbeheerder GGW Venray o.v.v. DF456 / GGW-
jubileum.

Op de Luchtmachtbasis De Peel wordt een camping-
locatie ingericht met een beperkt aantal plaatsen.
Indien u hiervan gebruikt wilt maken, dient u dit aan te
geven bij uw aanmelding voor de reünie (dus uiterlijk 
1 augustus). Vol is vol!
Na aanmelding krijgt u meer detailinformatie toegestuurd
over de reünie.
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Vrijdag 16 april j.l. vond de onthulling plaats van een
Liberator Monument als eerbetoon aan onze Amerikaanse
bevrijders.Dit monument werd mogelijk gemaakt door
een initiatief van de stichting Nederland-Verenigde Sta-
ten, die daarvoor ingezamelde gelden aan heeft kunnen 
wenden. Dit indrukwekkende monument werd ontworpen
door ontwerper en architect Leendert Verboom uit Den
Hoorn. Hij verbeeldde in een vier meter hoge dikke plaat
een formatie bommenwerpers waarvan er een de veilige
formatie moet verlaten; de zgn. missing man formatie.
Het toestel scheurt zich als het ware los.Het monument
is zodanig geplaatst dat exact op de dag en uur (21 juni
12.55 uur) waarop deze B 24, nick-name Connie, werd

neergeschoten de (hopelijk aanwezige) zon een lichtvlek
werpt op een op de grond aangebrachte markering in
de vorm van het silhouet van de bommenwerper. Als
eerbetoon aan alle Amerikaanse vliegers en aan de
bemanning van de Connie in het bijzonder is aan de
onderkant van de plaat heel dun een foto van de
bemanning geëtst. De onthulling werd vooraf gegaan
door een aantal sprekers. Kolonel b.d. A. de Jong zette

de toon voor deze bijeenkomst met een bloemrij-
ke lezing over “Liberators and Friendship”. Met
een korte maar indrukwekkende plechtigheid ont-
hulde Commodore D(ick) H.W. Bos in aanwezig-
heid van vele autoriteiten en genodigden het
monument. Hierna werden kransen gelegd door

vertegenwoordigers van de Amerikaanse Ambassade,
Koninklijke Luchtmacht, Stichting Samenwerkend Verzet
40-45 en de Stichting Nederland-Verenigde Staten. Met
het spelen van beide volksliederen werd deze ceremo-
nie beëindigd. Daarna vond in de Generaal Snijdershal
een geanimeerde receptie plaats, die muzikaal werd
ondersteund door een combo van de drumfanfare van
de Koninklijke Luchtmacht.

KLuPActief

Onthulling B24 monument bij het
Militair Luchtvaart Museum (MLM)

Reünie Offn Verb / CIS
Oud en actief dienende Verb / CIS Offn van de KLu met partner worden uitgenodigd voor een reünie van 
14 tot 22 uur op zaterdag 23 oktober 2004 op Bronbeek. Kosten: 10 Euro p.p.
Info/opgeven: 0318-551938 of e-mail: aartvanden.berg@hccnet.nl 

Willem Aben
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Aan alle post-aktieve militairen en burgers Klu in het
bezit van een motorfiets (en rijbewijs)
U bent, net als ik, actief motorrijder en gaat wel eens
samen met een aantal andere motorrijders op stap voor
een gezellige en mooie (dag)toerrit. U wisselt graag
ervaringen uit op motorengebied.
Eind vorig jaar is bij mij het idee geboren om te streven
naar een ''Postactieven Klu-motorclub (PAMKLu)'' in
Nederland.
In de tussenliggende periode heb ik verschillende (posi-
tieve) reacties ontvangen. Een aantal aanmeldingen zijn
reeds binnengekomen. Gezien het tijdstip van de vorige
oproep (winter!), bevreemdt het mij niet dat het geen

storm is gelopen. Bij voldoende belangstelling zal er een
eerste bijeenkomst worden belegd in het midden van
het land, waarbij dan iedereen aanwezig kan zijn.
Voor alle duidelijkheid, het gaat bij dit initiatief om het
motorrijden op zich als hobby. De te rijden tochten zullen
zowel een recreatieve als culturele inhoud hebben.
De afstanden en het tempo zijn zodanig, dat zij voor 
niemand een beletsel hoeven te vormen.
Is uw interesse gewekt? Reageer dan onder vermel-
ding van naam, woonplaats en Motormerk/type, naar:
Mart van der Linden,
de Weijenbergh 104, 5061 LP  Oisterwijk.
Tel: 013 - 5054997 of e-mail vdlinden@afmp.nl

Reünie 40 jaar Alouette III 
Koninklijke Luchtmacht
In 2004 is het 40 jaar geleden dat de Alouette III, bij de
toenmalige Groep Lichte Vliegtuigen, zijn intrede deed.
Nu is de Alouette III nog steeds in actieve dienst bij het
300-squadron van de Tactische Helikopter Groep
Koninklijke Luchtmacht. Ter gelegenheid hiervan wordt
er op donderdag 2 september 2004 een reünie op de
vliegbasis Soesterberg georganiseerd voor allen die met
of aan de Alouette hebben gewerkt.
Naast onder andere een static show van diverse KLu
helikoptertypes, de historische vlucht en een foto exposi-
tie zullen ook buitenlandse Alouette eenheden aanwezig
zijn. De reünie vangt aan om 13.00 uur en eindigt na de
warme maaltijd rond 20.00 uur.

De reünie is toegankelijk voor alle oud-medewerkers die
met of aan de Alouette hebben gewerkt. Het is in ver-
band met het grote aantal aanmeldingen niet mogelijk
uw partner c.q. introducés mee te nemen. Indien u om
medische redenen begeleiding nodig heeft, dan kunt u

dat bij uw telefonische aanmelding 
aangeven.
• Telefonische opgave kan tot 1 augustus 2004 bij:

Reüniecommissie 40 jaar Alouette KLu op telefoon-
nummer 0346-336803.

• Opgave via de mail kan op het adres
bicssb@thgssb.af.dnet.mindef.nl onder vermelding van 
uw naam, adres, telefoonnummer, (voormalige) functie
bij Alouette-squadron, alsmede de periode.

• Opgave via de fax kan op het faxnummer 
0346-336820 onder vermelding van uw naam,
adres, telefoonnummer, (voormalige) functie bij 
Alouette-squadron, alsmede de periode.

Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50 per persoon.
Na opgave ontvangt u per brief verdere informatie 
over de reünie en het rekeningnummer van de reünie-
commissie. Voor meer informatie kunt u terecht op
www.luchtmacht.nl onder de vliegbasis Soesterberg.

Op 11 juni 2004 is er een reünie gepland voor 
oud-medewerkers van de Gronduitrusting vliegbasis
Soesterberg en de GPLV. We zijn bezig met het opzet-
ten van een adressen bestand met de namen van oud 
GU-medewerkers.
Heeft u interesse en weet u namen en adressen van 
oud medewerkers, kunt u deze doorgeven aan:

J.W. van Raamsdonk, Betuwe Singel 49, 4054 NZ 
Echteld, e-mail jwvraamsdonk@ncrvnet.nl of
A. Ruitenbeek, H.POL vlb. Soesterberg, Postbus 160,
3769 ZK Soesterberg, e-mail aruitenbeek@wanadoo.nl 

Alle bekende adressen krijgen vanzelf bericht met
nadere informatie.

Reünie Gronduitrusting SSB en GPLV
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Aan de vooravond van het a.s.
jubileum van het Luchtmacht Man-
nenkoor komt oude historie weer tot
leven. De huidige zangers van het
LMK (Luchtmacht mannenkoor)
hebben nogal wat noten op hun
zang als het gaat om een sluitend
verhaal over wat er aan hun bestaan
– in muzikaal opzicht – vooraf ging.
Met een beroep op het geheugen
van onze voorgan-
gers en het verzoek
om ons te helpen
de ‘open gaten’ op
de terugblik te wil-
len opvullen lichten
we, voorzover
mogelijk, iets van
de sluier die over
het glorieuze (?)
verleden ligt, even
op:

Vera Lynn
Aan de beginjaren
van de luchtmacht-
zangers kleeft de herinnering aan
de wijze waarop de toen bekende
zangpedagoge Bep Ogterop dienst-
plichtige en beroepsmilitairen van
de KLu. in 1954 als koor ‘op sleep-
touw’ nam. Enkele jaren later
gevolgd door de leiding van pro-
grammamaker Jack Bulterman. Met
Mieke Telkamp ontstond de gram-
mofoonplaat ‘Op de Plaat rust’ en –
enige tijd daarna – waren er de
optredens met ‘The Ramblers’ en 
de Britse (Dame) Vera Lynn,
‘Sweatheart of the Forces’, laatste-
lijk in 1992 tijdens het benefietcon-
cert voor het Bevrijdingsmuseum in
Nijmegen. Samenwerking binnen de
KLu. kreeg vorm in de jaren vanaf
1955 met de Kapel van de Konink-
lijke Luchtmacht en met volkszanger
Joop de Knegt (dienstplichtig 
korporaal van de luchtmacht) in het

lied ‘Ik sta op wacht’ (1957) en 
eindigend met koorzang tijdens zijn
afscheid van het leven (1998). Avro
en Ncrv maakten in die eerste jaren
veel programma’s met het lucht-
machtkoor; frequent werden de 
platen met opgenomen nummers
gedraaid. De Vara zette het koor op
‘de zwarte lijst’ als té militair en té
kort na de oorlog…

Staking van stemmen
Uiteindelijk leidde de té commerciële
toer van Jack Bulterman tot een
andere keuze van (vooral oudere)
koorleden. Goede muziek maken
stond hen primair voor ogen, zonder
de dreigende stress van het ‘zonodig
moeten verdienen’. Deze opvatting
was er echter mede de oorzaak van
dat het voor het koor voor enige tijd
uitmondde in een letterlijk ‘staken
van de stemmen’. De heroprichting
van een luchtmachtkoor ‘Groot
Soesterberg’ resulteerde in de latere
voortzetting daarvan in het ‘Lucht-
macht Mannenkoor’ met leden uit
alle delen van het land. Nu al weer
zo’n 24 jaar.

Wie kent Kereweer?
De vraag doemt op wat er na
omstreeks 1960 gebeurde toen de

koorstemmen zich niet meer lieten
horen en pas geruime(?) tijd later 
– in september 1980 – op Soester-
berg de traditie weer werd opge-
pikt. We herinneren ons de in dat
jaar benoemde dirigent Hans C.
Janssen, die het koor ruim 20 jaar
leiding gaf en toen werd opgevolgd
door kap.-b.d. Henk Heins. Daar-
vóór werd er echter ook nog opge-

treden o.l.v. van
‘ene’ Bram Kere-
weer; hij deed
vanaf Soesterberg
opnieuw de stem-
men van ons koor
weerklinken. Alleen
op een foto (hierbij
afgedrukt) kunnen
we deze dirigent
met 43 gebattled-
reste bakermatters
aan de vergetel-
heid ontrukken.
Bent u of kent u als
lezer één of meer

van deze zangers en kunt u ons (zo
mogelijk gedateerd met evt. aanvul-
lende bijzonderheden) aangeven in
welke periode de afgebeelde
samenstelling van het luchtmacht
mannenkoor optrad ?

Uw tips
Ook zijn wij bijzonder geïnteres-
seerd in namen en adressen van
deze en andere oud-leden die als
luchtmachtzanger ons zijn voorge-
gaan. Niet in het minst omdat we
hen graag voor de viering van ons
jubileum t.z.t. willen uitnodigen.

Uw tips: namen, adressen en ande-
re gegevens gelieve u te zenden
aan: Riemer Smallenbroek,
Kolkrijst 59, 3828 EK Hoogland 
(tel. 033-4803113).

Zoals de ‘ouden’ zongen….

LUCHTMACHT MANNENKOOR 25 JAAR 
“en dat gaan we vieren”



Het gouden jubileum van de Nationale Taptoe zal worden
gevierd met een grootse show. Naast alle Nederlandse Militaire
orkesten zullen een behoorlijk aantal buitenlandse deelnemers
acte de presence geven. Zeker is nu al dat we deelnemers uit
Noorwegen, Nieuw Zeeland en Duitsland kunnen verwachten.
Vanzelfsprekend wordt aandacht geschonken aan de
geschiedenis van de Nationale Taptoe Delft en Breda, maar
er wordt ook stilgestaan 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 jubileumvoorstelling 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 aange-
past vervoer beschikbaar (Stichting Rolerisuit). De speciale
bussen staan bij de ingang van het taptoeterrein en op de
parkeerplaats van het Chasséveld. De bussen zijn herkenbaar
aan de speciale vlaggen.

Ook in dit jubileumjaar zijn op de zijtribunes voor de voorstel-
lingen op zondag 29 augustus, zondag 5 september en op
woensdag 1 september en donderdag 2 september plaatsen
vrijgehouden. De prijzen voor deze kaarten zijn normaal tussen
€ 22,00 en € 18,00. Daar komen dan nog reserveringskosten
bij. Deelnemers aan deze kortingsactie betalen op de zon-
dagen slechts € 17,50 en op de andere dagen € 15,00 voor
een overdekte zitplaats. U betaalt geen reserveringskosten.
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KORTINGSACTIE
JUBILEUM TAPTOE
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Ik bestel.........kaarten à € 17,50 per stuk 

voor de Nationale Taptoe Breda 2004 op:

❏ zondag 29 augustus 

❏ zondag 5 september

Ik bestel.........kaarten à € 15,00 per stuk 

voor de Nationale Taptoe Breda 2004 op:

❏ woensdag 1 september

❏ donderdag 2 september

U ontvangt van het secretariaat van de 

Nationale Taptoe een bevestiging van uw

bestelling. U kunt de kaarten op de door u 

aangegeven dag vanaf 18.30 uur tegen 

betaling afhalen bij de VVV-kassa aan de

ingang van het taptoeterrein.

Ingang Cavaleriestraat,

Trip van Zoudtlandtkazerne in Breda.

Naam:

Straat:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Handtekening:

Wie van dit aanbod gebruik wenst te maken,

dient de reserveringsbon zo snel mogelijk doch

uiterlijk vóór zaterdag 13 augustus op te sturen

naar: Secretariaat Stichting Nationale Taptoe,

Postbus 90.002, 4800 PA  Breda.

Bonnen die ná 13 augustus bij de 

Stichting binnenkomen kunnen niet meer 

worden verwerkt.

De korting geldt zolang de voorraad strekt.
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ZORGVERZEKERAARS
POSITIEF OVER 
KABINETSPLANNEN
BASISVERZEKERING
Bron: Zorgverzekeraars
Nederland (ZN).

De zorgverzekeraars staan
positief tegenover het
kabinetsvoorstel voor een
privaatrechtelijke basisver-
zekering voor alle Neder-

landers. Na het kabinetsbesluit kan er eindelijk een punt
worden gezet achter de discussie tussen publiekrechte-
lijk en privaatrechtelijk. In het nieuwe verzekeringsstelsel,
dat in 2006 zijn intrede moet doen, moet een goede
balans komen tussen de vrijheden van zorgverzekeraars,
zorgaanbieders en verzekerden en de verantwoordelijk-
heden van de overheid die zijn verankerd in publieke
randvoorwaarden, zoals acceptatieplicht en een ver-
plicht wettelijk pakket. Bij de totstandkoming van het
kabinetsbesluit in december j.l. was de brief van Euro-
commissaris Bolkestein namens de Europese Commis-
sie van cruciaal belang. Het belang van de brief ligt in
de vaststelling dat het typisch Nederlands is om te dis-
cussiëren over het “publieke” of “private” karakter van
de basisverzekering. Dit zijn slechts etiketten die op één
en hetzelfde systeem kunnen worden geplakt. Echt rele-
vant zijn de activiteiten van zorgverzekeraars en de
vraag of het hier om verzekeringsactiviteiten gaat. Als
dat zo is valt de uit te voeren zorgverzekering onder de
EU- regelgeving, of wel de Derde Schaderichtlijn.

Vraagsturing
Met het kabinetsbesluit zijn de hoofdlijnen nu weliswaar
bekend, maar de concrete uitwerking is nog vaag. Een
afgewogen oordeel over het kabinetsbesluit kon niet
worden gegeven. “Maar het venijn zit ‘m zoals gebruike-
lijk in de details”. Het nieuwe stelsel moet in ieder geval
aansluiten op het model van vraagsturing in de gezond-
heidszorg, waarbij zorgverzekeraars functioneren als
verzekeraar en inkoper van zorg. Bij de uitwerking moet
tevens een goede balans gevonden worden tussen de
vrijheden van zorgverzekeraars en publieke rand -voor-
waarden zoals acceptatieplicht en een verplicht wettelijk

pakket. Met een acceptatieplicht legt de overheid de
zorgverzekeraars de plicht op om iedere burger die zich
aanmeldt tot de zorgverzekering toe te laten. Hiermee is
de toegankelijkheid tot de zorg gegarandeerd, maar
moeten tegelijkertijd de kosten van goede en slechte
risico’s tussen de zorgverzekeraars onderling worden
verdeeld via een vereveningssysteem. Daarvoor zijn tien-
tallen varianten denkbaar, variërend van het ziekenfonds-
systeem tot en met het WTZ- systeem (Wet tot de Toe-
gang tot de Ziektekostenverzekering) of een mix van
beide. Een belangrijke vraag is ook hoeveel risico zorg-
verzekeraars lopen in het nieuwe stelsel en welke solva-
biliteitseisen (= aan geldelijke verplichtingen kunnen vol-
doen) er gaan gelden. Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
heeft daarom een adviesbureau gevraagd een scenario
analyse op te stellen van de solvabiliteit en andere voor-
zieningen in het nieuwe stelsel om een afgewogen
besluit over dit complexe onderwerp te kunnen nemen.
Gezien de politieke commotie over de recente aanpas-
singen in de ziekenfondsverzekering wordt niet verwacht
dat het toekomstige pakket veel zal afwijken van wat
thans in het ziekenfonds zit.

Collectieve contracten
Zorgverzekeraars willen dat het in het nieuwe stelsel
mogelijk wordt collectieve contracten af te sluiten.
Momenteel is meer dan 50 procent van de particulier
verzekerden via een collectiviteit verzekerd. Om collectieve
contracten te kunnen afsluiten is het een voorwaarde dat
niet de volledige werkgeversfinanciering in het huidige
stelsel wordt gebruikt voor de inkomensafhankelijke pre-
mie in het beoogde stelsel. Een deel hiervan zal moeten
worden uitgezonderd voor compensatie van werknemers
die deelnemen in een collectief contract.

DE WERKELIJKHEID VAN DE “VOORZIENINGEN”
IN 2004
Bron: Nederlandse Vereniging van Organisaties van
Gepensioneerden.

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
“Stappen op weg naar een toegankelijke, betaalbare,
solidaire en doelmatige AWBZ”. Dat is het onderwerp
van een brief van het Ministerie van VWS aan de voor-
zitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal.

KLuPActief

Ziektekostenregelingen
J.C.J.M. Janissen
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Het beslag op de collectieve middelen mag volgens die
brief niet verder oplopen. Dit is nodig om de sociale
bedoelingen van de wet niet ten onder te laten gaan aan
een overmatig gebruik en de neiging van de burger om
zijn rechten te verzilveren. Er is geen vrije toegang tot de
AWBZ -voorzieningen. Ook niet voor huishoudelijke zorg.
Er wordt wel eens vergeten dat een deel van de ouderen
– vooral zij die een goed inkomen hebben – zelf voor die
huishoudelijke hulp zorgen. Dat geeft hun ontegenzeg-
gelijk een grotere vrijheid. Voor huishoudelijke hulp zoals
de AWBZ -voorzieningen is een indicatiebesluit van een
Regionaal Indicatie Orgaan (RIO) nodig. En dat RIO
werkt onafhankelijk, niet gebonden aan een zorginstel-
ling. Als de indicatie telling tot oneigenlijk gebruik leidt,
moet dat RIO onder de loep worden genomen. Terecht
stelt het Ministerie van VWS vast dat de burger steeds
mondiger wordt en meer en meer eigen keuzes wil
maken. Dat betekent dat zij hun eigen identiteit willen
behouden en hun leven en de eigen woon en leefomge-
ving zoveel mogelijk naar eigen inzichten willen inrich-
ten. Dat is mooi, maar de werkelijkheid is wel eens
anders. Wat doe je als er in je eigen omgeving niet veel
te kiezen valt? Tegenwoordig mogen verzorging(s) en
verpleeghuizen onder bepaalde voorwaarden ook thuis-
zorg aanbieden, dit laatste is bij velen niet bekend doch
het informeren hiernaar kan wel de moeite waard zijn!

Zorgverzekeringen
Als je de reclames mag geloven staan verzekeraars met
open armen gereed om nieuwe cliënten te ontvangen.
Eenmaal per jaar (1 januari) kan men van zorgverzeke-
raar veranderen. De praktijk wijst uit dat alleen zorgvra-
gers met een beperkte zorgvraag in trek zijn. Voor de
wettelijke verzekering moeten cliënten zonder meer
geaccepteerd worden. Bij een gewenste aanvullende
verzekering heeft de verzekeraar het voor het zeggen.
Het blijkt dat ouderen die een aanvullende verzekering
willen afsluiten steeds vaker hiervoor geweigerd worden.
Dat betekent bij een gewenste overstap naar een andere
verzekeraar vaak problemen met een aanvullende verze-
kering. De mooie reclame blijkt niet voor hen bestemd.
De verhoging van de eigen bijdrage zal volgens het
Ministerie van Volksgezondheid leiden tot het stimuleren
van de eigen verantwoordelijkheid. Met andere woorden:
minder gebruik maken van de voorzieningen. We gelo-
ven er niets van. Juist mensen met een chronische ziek-
te of een blijvende beperking moeten wel gebruik
maken van zorgvoorzieningen. En als ze er van af zien
i.v.m. de kosten betekent dat minder gebruik van nood-
zakelijke zorg. Op 1 december 2003 is de Wet Gelijke
Behandeling van kracht geworden. Op grond van die
wet is het verboden om onterecht onderscheid te maken
omdat iemand een handicap of chronische ziekte heeft.
Alle vormen van lichamelijke, verstandelijke of psychi-
sche beperkingen vallen onder deze wet. Dit is dan wel

beslist, maar uitvoering is wat anders. Het is veelal een
zaak van lange adem!

NABESTAANDEUITKERINGEN EN DE ZIEKTE-
KOSTENVERZEKERING
Bron: Adviseur Ziektekostenregelingen KVEO.
Als de echtgenoot/partner overlijdt, heeft de nabestaan-
de recht op een militair nabestaandenpensioen, alsmede
(indien zelf geen inkomsten) een uitkering krachtens de
Algemene Nabestaandenwet (ANW). Het militair nabe-
staandenpensioen wordt uitgekeerd door het ABP, terwijl
de ANW wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekerings
Bank (SVB). Op grond van de ANW is de nabestaande
verplicht over te gaan naar een ziekenfondsverzekering.
Indien echter het gezamenlijke inkomen (ANW-uitkering
+ ABP-nabestaanden-pensioen) de vastgestelde loon-
grens van de ziekenfondswet overschrijdt, kan ontheffing
worden verleend van de verplichte wettelijke ziekenfonds
- verzekering en kan men particulier verzekerd blijven. De
vastgestelde ziekenfondsgrens wijzigt jaarlijks en is voor:

2003
tot 65 jaar: € 31.750,- per jaar
65+: € 20.200,- per jaar
kleine zelfstandige: € 20.250,- per jaar

2004
tot 65 jaar: € 32.600,- per jaar
65+: € 20.750,- per jaar
kleine zelfstandige: € 20.800,- per jaar

Een ontheffingsverzoek dient binnen de 4 maanden na
het overlijden het ziekenfonds te hebben bereikt. Indien
U voor uw 65ste particulier verzekerd bent tegen ziekte-
kosten, blijft u dat ook na uw 65ste. U kunt wel overstappen
naar een ziekenfondsverzekering als het te verwachten
gecorrigeerde belastbaar inkomen lager is dan de zie-
kenfondsgrens. Voorts dient te worden opgemerkt dat
de premie van de particuliere ziektekostenverzekering
opgevoerd kan worden bij KPMG FlexSourcing, welke
instantie de ZVD -regeling uitvoert. De premie van het
ziekenfonds kan NIET opgevoerd worden. Zoals bekend
zal in 2006 een nieuw zorgstelsel in Nederland worden
ingevoerd. Het ziekenfonds komt dan te vervallen en alle
Nederlanders krijgen dan een basisverzekering.

DE ALGEMENE WET BIJZONDERE ZIEKTEKOSTEN
(AWBZ)
Bronnen: Ministerie VWS, Sociale Verzekeringsbank,
College voor Zorgverzekeringen, Zorgverzekeraars
Nederland.

Algemene opmerking
De AWBZ is ooit ingevoerd als dekking tegen zware, niet
zelf of nauwelijks zelf op te brengen ziektekosten.
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Inmiddels zijn daar zoveel voorzieningen ondergebracht
dat de premie binnen enkele jaren van 10,25% is geste-
gen naar 13,25%. Ook de ziektekostenpremies gaan
steeds maar omhoog. Per saldo zijn die de laatste vijf
jaar gemiddeld omhoog gegaan van 260 euro naar 460
euro per maand. Die kostenstijgingen zullen er de
komende tijd, als de vergrijzing toeneemt en nieuwere
technieken worden ontwikkeld, niet minder op worden.
Als daaraan niets wordt gedaan, worden de uitgaven
onbetaalbaar. De premies kunnen toch niet oneindig blij-
ven stijgen! De burgers zullen dan ook zelf in de toe-
komst via eigen betalingen in de volksgezondheid
steeds meer eigen verantwoordelijkheid moeten dragen.
Waar dat op de lange termijn precies toe leidt en in
welke voorzieningen het mes gaat, is nog niet duidelijk.
De toekomst zal het ons leren.

De AWBZ.. . . . van A tot Z
Veel mensen die langdurig zorg nodig hebben, bepalen
graag zelf van wie ze die zorg krijgen én op welke
momenten. Daarom is de AWBZ, waaronder het Per-
soonsgebonden Budget (PB) valt, sinds april 2003
gemoderniseerd: er is nu meer ruimte voor individuele
wensen. In vorige Mededelingenbladen is hier al aan-
dacht aan besteed.
Hierbij een 10-tal van de meest gestelde vragen over de
AWBZ en de antwoorden daarop.

1. Wat is de AWBZ?
De AWBZ bestaat sinds 1967 en verzekert de kosten van
de zorg die nodig is bij langdurige ziekte, handicap of
ouderdom. Het gaat hierbij om hulp waarvoor je je in
principe niet kunt verzekeren, maar waarvan de kosten
wel vaak heel hoog zijn. Zoals een langdurig verblijf in
een ziekenhuis (langer dan 365 dagen, een korter ver-
blijf wordt gedekt door de reguliere ziektekostenverzeke-
ring) en behandeling en verpleging in een verzorgings-
en verpleeghuis, instelling voor doven en slechthoren-
den, revalidatiecentrum en psychiatrisch ziekenhuis. De
AWBZ is dus een aanvulling op het ziekenfonds of parti-
culiere ziektekostenverzekering. Samen geven ze dek-
king voor nagenoeg alle ziektekosten.

2. Voor wie is de AWBZ bedoeld?
De AWBZ is een volksverzekering, net zoals bijv. de
AOW en is gebaseerd op solidariteit. Iedere inwoner van
Nederland is verplicht verzekerd én betaalt mee. De
hoogte van de AWBZ-premie is afhankelijk van het inko-
men en wordt door de werkgever/uitkeringsinstantie
ingehouden. De inschrijving voor de AWBZ is gekoppeld
aan de registratie voor de ziekte -kostenverzekering. Het
gaat automatisch, iedereen die is ingeschreven voor een
ziekte -kostenverzekering is ook aangemeld voor de
AWBZ. De AWBZ geldt niet voor Nederlanders die lan-
ger dan drie maanden buiten de landsgrenzen werken

voor een niet-Nederlandse werkgever; wel als ze nog
een inkomen verdienen in Nederland, ook al betalen ze
daarover in het buitenland belasting. Voor nieuwkomers
in Nederland geldt een wachttijd van maximaal 12
maanden.

3. Wat valt er allemaal onder de AWBZ?
Naast een langdurig verblijf in een ziekenhuis of instel-
ling, vergoedt de AWBZ ook wijkverpleging en andere
thuishulp. Daarnaast vallen maatregelen om ziekten te
voorkomen (vaccinaties, dieetadvisering, prenatale
zorg), psychische hulp door de RIAGG’s en bepaalde
hulpmiddelen zoals blindengeleide hond, ook onder de
AWBZ.

4. Hoe kun je aanspraak maken op de AWBZ?
De uitvoering van de AWBZ is door alle zorgverzeke-
raars (ziekenfonds + particulier) overgedragen aan
zogenoemde zorgkantoren, die te vinden zijn in elke
regio. Nederland telt momenteel 31 zorgkantoren. Vrijwel
alle door de AWBZ bekostigde zorg begint echter bij het
Regionaal Indicatie Orgaan (RIO), die onderzoekt of de
zorg echt nodig is, welke zorg het beste is en voor hoe-
lang. Het RIO stelt binnen zes weken een zogenoemd
indicatiebesluit op, waarin staat vermeld waarop de aan-
vrager formeel recht heeft. Vervolgens kiest de aanvra-
ger de zorgaanbieder, bijv. een thuiszorgorganisatie. Als
er een wachtlijst is, kiest het zorgkantoor een tijdelijk
alternatief.

5. Is er een eigen bijdrage?
Wie gebruik gaat maken van door de AWBZ bekostigde
zorg, moet in de meeste gevallen een eigen bijdrage
betalen. Die bijdrage is niet voor iedereen hetzelfde. De
hoogte hangt af van de gezinssituatie, het jaarlijks inko-
men en de duur van de opname of aard van de hulp.
Voor kinderen tot achttien jaar hoeft nooit een eigen bij-
drage te worden betaald. Voor thuiszorg wordt de eigen
bijdrage vastgesteld en geïnd door het Centraal Admi-
nistratie Kantoor (CAK). In de overige gevallen berekent
en coördineert het zorgkantoor het aandeel dat je zelf
moet betalen.

6. Wat is er sinds 1 april 2003 veranderd?
Mensen zijn tegenwoordig mondiger en hechten meer
waarde aan goede, passende en tijdige zorg. De AWBZ
was om die reden aan modernisering toe, een project
dat voortkomt uit het regeerakkoord van het tweede
paarse kabinet. Doel van de vernieuwing is de wetge-
ving en uitvoering beter te laten aansluiten bij de indivi-
duele zorgvraag, door de diversiteit van het hulpaanbod
te vergroten en de regels te vereenvoudigen. Zo is het
zorgaanbod niet meer ingedeeld naar doelgroep (bijv.
geestelijke gezondheidszorg of gehandicaptenzorg)
maar in functies (zoals verzorging, verpleging, begelei-
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ding, behandeling en verblijf). De regeling voor het ver-
krijgen van een Persoonsgebonden Budget (PGB) is ver-
eenvoudigd: de zeggenschap van de aanvrager is ver-
groot.

7. Wat is een Persoonsgebonden budget (PGB)?
Iedereen die door ziekte, handicap of ouderdom zorg
nodig heeft, komt via de AWBZ in aanmerking voor een
Persoonsgebonden budget. Met dit budget kiezen men-
sen zelf hun hulpverlener. Dat mag ook een kennis of
familielid zijn, mits de zorg kwalitatief verantwoord is. De
aanvrager van een PGB bepaalt ook zelf wanneer de
hulp wordt verleend. Het PGB is geen vervanging, maar
een extra keuzemogelijkheid naast de gebruikelijke hulp
“in natura” die een instantie levert. Men kan dus kiezen,
tenzij het om een langdurige behandeling en verblijf in
een ziekenhuis of andere instelling gaat: die zorg is
altijd in natura. Dat is logisch, omdat de instelling alle
benodigde zorg in huis heeft. Wel is het mogelijk om een
tijdelijk verblijf, zoals logeeropvang, met een PGB te
betalen.

8. Hoe is de regeling vereenvoudigd?
De PGB -regeling is sinds 1 april 2003 nogal veranderd.
Voorheen bestond de regeling uit drie soorten budget-
ten: voor verpleging en verzorging, voor verstandelijke
gehandicaptenzorg en voor geestelijke gezondheids-
zorg. Dat ingewikkelde systeem bestaat niet meer; er is
nu één budget. Een andere verandering is dat budget-
houders voortaan zelf over het geld beschikken. Volgens
de oude PGB -regeling moeten de kosten achteraf
gedeclareerd worden bij de Sociale Verzekeringsbank
(SVB); nu krijgen budgethouders het als een voorschot
overgemaakt op hun bankrekening. Het PGB “nieuwe
stijl” moet vanaf 2006 de oude regeling hebben vervan-
gen (dit is tevens het moment waarop het nieuwe zorg-
systeem /Basisverzekering in Nederland zijn intrede
doet). Huidige budgethouders gaan over naar de nieuwe
regeling wanneer de geldende indicatieperiode afloopt.

9. Is het ingewikkeld om zo’n budget aan te vragen?
De aanvraag voor een PGB verloopt via het Regionaal
Indicatieorgaan (RIO) en het zorgkantoor. Het RIO stelt
vast hoeveel uur hulp nodig is en om wat voor hulp het
gaat. Het zorgkantoor bepaalt de hoogte van het budget
en sluit een contract met de aanvrager. Zoals bij hulp in
natura, moet ook voor het PGB een eigen bijdrage wor-
den betaald, die automatisch in mindering wordt
gebracht op het toegekende budget. De aanvrager sluit
vervolgens zelf een contract af met een zorgverlener en
betaalt voor de diensten.

10. Is het gunstig om zelf zorg in te kopen?
Het PGB wordt bejubeld om de vrijheid die het brengt.
Het aantal mensen dat voor een PGB kiest, neemt dan

ook ieder jaar fors toe. Maar aan zelf zorg regelen met
een PGB zit ook werk en verantwoordelijkheid vast. De
aanvrager moet bijvoorbeeld een administratie bijhou-
den, een overeenkomst afsluiten met de zorgverlener en
verantwoording afleggen aan het zorgkantoor over de
uitgaven. Voor sommige mensen is dat een uitdaging,
maar niet iedereen kan de papierwinkel overzien. Al kent
de SVB een PGB -servicecentrum, dat ondersteuning
verleent en advies geeft. Als het PGB toch te veel romp-
slomp met zich meebrengt, is het altijd mogelijk om de
organisatie van de zorg weer uit handen te geven en
over te stappen op hulp in natura. Een mix van een PGB
en zorg in natura behoort ook tot de mogelijkheid.

ACTUEEL NIEUWS: RIO’s GAAN OP IN EEN LANDE-
LIJKE ORGANISATIE.

De tachtig regionale indicatieorganen (RIO’s) gaan vanaf
2005 op in één landelijke organisatie: het Landelijk Cen-
trum Indicatiestelling zorg (LCI). Met de centralisatie wil
staatssecretaris Ross bereiken dat de RIO’s meer op
dezelfde manier hun werk gaan doen. Het centraal rege-
len van de indicatiestelling is nodig voor het bereiken
van kwaliteit, uniformiteit, doelmatigheid en efficiënte
bedrijfsvoering, als dus onze staatssecretaris Mevr.
Ross. Voor de cliënten verandert er volgens de staatsse-
cretaris niets; de indicatie voor de AWBZ -zorg blijft via
lokale indicatieloketten lopen. Het bestuur van het LCI in
oprichting is vanaf medio februari 2004 gestart met de
vormgeving van de nieuwe landelijke organisatie. Na de
voorbereidende werkzaamheden zal het LCI vanaf 1
april 2004 formeel zijn sturende rol op zich nemen.
Vanaf januari 2005 wordt die dan officieel.Intussen
wordt de wet aangepast om het centraliseren van de
indicatiestelling mogelijk te maken. Op dit moment wordt
de indicatiestelling uitgevoerd door tachtig Regionale
Indicatie Organen (RIO’s). Daarvan hebben er zestig
een stichtingsvorm. Twintig maken deel uit van de
gemeentelijke organisatie, meestal de GG&GD. Daar-
naast geven het Landelijk Centrum indicatiestelling
Gehandicaptenzorg en de Commissies langdurige zorg-
afhankelijke in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
indicaties af. De laatstgenoemden doen dat onder ver-
antwoordelijkheid van de RIO’s. Doel van de centralisatie
is om meer uniformiteit, kwaliteit en doelmatigheid in de
indicatiestellingen te bereiken. Verschil van inzicht en
aanpak van de verschillende indicatieorganen kan beter
worden voorkomen. Tevens kunnen wijzigingen in de
AWBZ via het LCI, dat onder de verantwoordelijkheid
van de staatssecretaris van VWS gaat vallen, door de
regionale indicatieorganen worden uitgevoerd. Uitkomst
van de verandering moet zijn dat een zo klein mogelijk
landelijk bureau de indicatieorganen centraal aanstuurt
en ondersteunt. In de aanloop naar de nieuwe organisa-
tie zullen de bestaande RIO’s worden losgeweekt uit de
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gemeentelijke structuur. Medewerkers krijgen zo snel
mogelijk duidelijkheid over hun positie via een Sociaal
Plan. De nieuwe uitvoeringsorganisatie zal een zelfstan-
dig bestuursorgaan of een agentschap worden.
De alledaagse praktijk van de indicatiestelling mag vol-
gens de staatssecretaris niet lijden onder de verande-
ring. Waar stagnatie dreigt, zullen acties worden onder-
nomen om achterstanden te voorkomen.

Informatie over het vorenstaande kunt u krijgen bij:
• Vereniging van Budgethouders Per Saldo,

Tel: 030-2304066
• Federatie Verstandelijk gehandicapten,

Tel: 030-2363767
• Instelling Maatschappelijke Dienstverlening,

Tel: 030-2363707
• Zorgkantoren, www.cvz.nl
Voorts zijn ter zake brochures te bestellen via 
Postbus 51, tel: 0800-8051

DE AANVULLENDE VERZEKERING OP DE STAN-
DAARD PAKKET POLIS (SPP) EN DE ZVD-REGELING
Bron: KPMG FlexSourcing.

Met ingang van 1-1-2004 zijn een aantal vergoedingen
uit de hoofdverzekering van de SPP verdwenen en over-

gebracht in de Aanvullende Verzekering SPP. Kan deze
aanvullende verzekering worden opgevoerd bij de ZVD
regeling ? Schriftelijk is ter zake aan KPMG FlexSourcing
informatie gevraagd. Hierbij het uitsluitsel.

In de ZVD-regeling is bepaald dat de ziektekostenpre-
mie voor gewezen militair personeel tot ten hoogste het
bedrag van een derde klasse verzekering in aanmerking
genomen mag worden. Een aanvullende verzekering
komt alleen in aanmerking wanneer de aanvullende ver-
zekering kosten dekt die in de SPP gedekt worden. Hier-
bij kan gedacht worden aan een aanvullende huisarts-
verzekering, wanneer de kosten voor de huisarts niet in
de maatschappijpolis van de betrokkene zijn opgeno-
men. De kosten van de huisarts worden door de SPP
vergoed en derhalve wordt in dat geval de aanvullende
huisartsverzekering ook in aanmerking genomen. In de
aanvullende verzekering van de SPP worden kosten
gedekt die niet door de SPP worden gedekt. De premie
voor een aanvullende verzekering komt bij een SPP der-
halve ook niet voor tegemoetkoming in aanmerking. De
ZVD-regeling is op dit punt niet aangepast.
Kortom: De premie van de Aanvullende Verzekering SPP
kan niet worden opgevoerd bij de ZVD-regeling. De pre-
mie van de SPP (laagste klasse) kan wel worden opge-
voerd bij de ZVD-regeling.

KLuPActief

Sectie Luchtmacht Historie
Waarde collegae

“Verhip, ik ken die vent, is zo’n bekende kop, maar hoe
heet hij toch en waar is die foto gemaakt, Leeuwarden
of Soesterberg , ik zou het echt niet weten” en dus
gaat weer een foto op de stapel “ onbekend”. Zonde
want misschien is dit net de foto die iemand anders
nodig heeft voor een publicatie over een stuk KLu ver-
leden. Maar ja, ik ben niet van alle markten thuis en
weet meer van de vliegtuigen uit de militaire luchtvaart.
Dit is een situatie waarmee ik vaak wordt geconfron-
teerd tijdens mijn werk bij de Sectie Luchtmacht Histo-
rie (SLH). Sinds september vorig jaar ben ik als vrijwilli-
ger twee dagen per week werkzaam bij de SLH in Den-
Haag. Tijdens enkele bezoeken aan de sectie aanvang
2003 had ik gezien dat er nog heel veel te doen viel
voor vrijwilligers omdat de vaste medewerkers aan een
aantal zaken nauwelijks toekomen. Met name het uit-
zoeken van boeken, tijdschriften en foto’s was nogal
achterop geraakt en daardoor was deze informatie 
feitelijk niet beschikbaar voor de sectie en derden.
Derhalve heb ik mij aangemeld als vrijwilliger en heb 

(Bert van den Broeke)

sinds september samen met de sectiemedewerkers
honderden boeken, duizenden tijdschriften en honder-
den foto’s uitgezocht en geplaatst in de bibliotheek en
het documentatiecentrum/fototheek. Leuk en uitermate
boeiend werk want het is vaak om te watertanden wat
je tegenkomt in deze nog nauwelijks ontgonnen “goud-
mijnen” van de militaire luchtvaartgeschiedenis. Echter
vele foto’s afkomstig van particulieren, KLu onderdelen
of zomaar gevonden in een archiefdoos moeten nog
worden beschreven. Wat of wie is afgebeeld, waar en
wanneer is de foto gemaakt en ter gelegenheid van
wat, basic vragen maar vaak moeilijk te beantwoorden.
En dat is zonde want iedere “niet beschreven” foto
draagt niets bij tot het vastleggen van onze militaire
luchtvaartgeschiedenis. Een geschiedenis waarvan 
wij, PostAktieven, deel hebben uitgemaakt gedurende
tientallen jaren. Ik ben er van overtuigd dat uw kennis
van dit verleden kan worden aangewend om deze
goudmijnen verder te ontginnen. Tot ziens bij de Sectie
(de koffie is er gratis!!!) 
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N u t t i g e  a d r e s s e n :

Volkel:
Contact Groep PostActieven regio (CGPA) 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: J. van Soest, H.Geurts, T. Roosenboom, A. Boeder.
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:
CGPA regio Den Haag.
Voorzitter: M.J.G. Halma 
Secretaris: Th.M. Deckers, e-mail jdeckers@euronet.nl,
Strijplaan 337, 2285 GL Rijswijk, 070-3944585, 06-20586389.
Penningmeester: E.J. Goedheer 
Commissaris: H.H.W.G. Peters

Woensdrecht:
CGPA regio Woensdrecht.
Voorzitter: E. Groothuis, e-mail elbertgr@zeelandnet.nl,
Frans Naereboutstraat 18, 4351 NH Veere 
Plv voorzitter: C. Boshuizen,
Lijsterbesstraat 11, 4711 RJ St Willebrord.
Secretaris: F.E.C. Voet, e-mail fv-international@wxs.nl,
Dennenlaan 8, 4631 BH Hoogerheide 
Penningmeester: C.F.W. Rietveld, e-mail cfw.rietveld@planet.nl,
de Hortensia 42, 4631 DE Hoogerheide 
Lid: S. Heringa, 0164 238279,
Lambertijenlaan 49, 4617 EV Bergen op Zoom.

Leeuwarden:
CGPA regio Leeuwarden.
Voorzitter E.P.W. Wiener;
Spanjaardslaan 112, 8917 AW, Leeuwarden.
Secretaris: M. Cats, e-mail mei.cats@planet.nl,
Brandenmeer 44, 8918 GH, Leeuwarden.
Penningmeester: A. Lelie, e-mail fanthomas@hetnet.nl,
Trui Jentinkwei 12, 8915 JK  Leeuwarden.
Lid: P. Siemeling, e-mail phsiemeling@hotmail.com,
Westerparkstraat 31, 8913 CB Leeuwarden.
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:
CGPA regio Gilze-Rijen.
Voorzitter: W.H.J. Logt, e-mail w.logt@hccnet.nl,
Lennondreef 27, 5012 AS Tilburg.
Secretaris: W.J.A.L. van der Meere,
e-mail willem@van-der-meere.myweb.nl,
Aalbersestraat 10, 5121 VB Rijen, 0161-224231.
Penningmeester: F.H.A. Blösser,
Constance Gerlingsstraat 25, 5121 ZP Rijen.
Leden: A.Witmont,
Koebergdtraat 39, 5012 GP Tilburg, 013 4554750.
A.T van der Heijden,
Bachlaan 302, 5011 BG Tilburg, 013 4550185.

Arnhem:
CGPA regio Arnhem (voormalige LSK).

Voorzitter: N. Mol, e-mail n.mol@wanadoo.nl.
Platenmakersstraat 85, 6661 HL Elst, Tel. 0481-374116.
Secretaris: J. W.van Rossum, e-mail j.w.v.rossum@hccnet.nl.
Oude Eerbeekseweg 13, 6971 BL Brummen, 0575-561349.
Penningmeester: W. Verweij, e-mail wimverweij@wanadoo.nl.
Hof van Cambridge 169, 7007 GP Doetinchem, 0314-324997.
Commissaris: W.J.M.M. de Theije, e-mail w.detheije@planet.nl.
Goltackers 104, 6931 HE Westervoort, 026-3118577.
Commissaris: R. Willemsen, e-mail wibo@veteranen.nl.
Zwanenveld 66-21, 6538 RX Nijmegen, 024-3446963.
Girorekening 3149250 t.n.v Penningmeester LSK Doetinchem
ERE VOORZITTER: Dhr. H.T. Jongerius,
Schiedamhof 29, 6843 KT Arnhem 026-3819036

De Peel:
CGPA Groepen Geleide Wapens.
Voorzitter: R.P. Schouten, e-mail robirm@hotmail.com,
Krijten 51, 5403 PK Uden.
Secretaris: E.Janssen, e-mail erikjanssen@hetnet.nl,
Pionier 21, 5409 BE Odilliapeel.
Vice voorzitter: G.C.M. Boogaarts,
e-mail fred.boogaarts@chello.nl (voorlopig ivm komende ALV),
Gaasthuisstraat 29, 5708 HH Helmond.
Penningmeester: Herman Vriesema,
e-mail: hermanvriesema@planet.nl (voorlopig ivm komende ALV),
Patrijsstraat 31, 5764 RS De Rips, 0493-599844.
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:
CGPA regio Twenthe.
Voorzitter G. ter Burg, Richterstraat 1, 7582 BV Losser.
Secretaris: M.A. van Drunen, e-mail mvandrunen@home.nl,
Umbrialaan 13, 7577 KA Oldenzaal.
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:
CGPA regio Soesterberg.
Voorzitter: J.A. Koningstein,
Wolfsmelk 1, 3738 TC Maartensdijk.
Secretaris: C. Huisman, e-mail huisman4602@hetnet.nl,
Versteeghlaan 50, 3769 BN Soesterberg.
Penningmeester: B. Petersen, e-mail timoreno@hetnet.nl,
Rigolettostraat 18, 3816 TR Amersfoort.
Leden: J.M. Verburg, e-mail jmverburg@freeler.nl,
Karolingersweg 170, 3962 AM Wijk bij Duurstede.
R.L von Fraijenhove, e-mail bar@vansantenbelettering.nl,
Montgomeryweg 40, 3769 BJ  Soesterberg.
T.M.P van der Wijst, e-mail m.p.de.wijst@freeler.nl,
Rumpler 17, 3769 JH Soesterberg.
Ledenadministrateur: J.H. van der Togt,
e-mail jhvdtogt@wanadoo.nl,
Versteeghlaan 48, 3769 BN Soesterberg.

Eindhoven:
CGPA regio Eindhoven.
Voorzitter: F.J.P. Logister, e-mail fer.logister@zonnet.nl,
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AANDACHTPUNTEN MBT DE NIEUWE ORGANISATIE

ORGANISATIE ELEMENT Staf Bevelhebber
Chef - Kabinet
Bureau Postactieven 

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

BEREIKBAARHEID Telefonisch 070-3396660 / 6028
Fax 070-3396828
E-mail ccpklu@bdl.af.dnet.mindef.nl 
KLUIM BDL Aben

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 / Postactieven &
onderdelen Postactieven & Veteranen

MPC 58 L

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 aan-
spreekpunt 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 2 a 3
maanden zal u de Vliegende Hollander 
toegestuurd worden.Voor mutaties met
betrekking tot adres, dan wel opzegging
dient u voorlopig te handelen zoals in de
Vliegende Hollander wordt vermeld name-
lijk contact opnemen met abonnementen-
land in Uitgeest. TIP: GEBRUIK HIERVOOR
UW ADRESSTROOK. Het is natuurlijk ook
handig 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 
ingevoerd zal worden.

St Isidorusstraat 2A, 5694 AL Son en Breugel, 0499 471698.
Secretaris: L.A Damen, e-mail ludo.damen@freeler.nl,
Roerstraat 49, 5626 DS Eindhoven, 040-2623122.
Penningmeester: H.M.G. van Soest,
e-mail h.van.soest@hetnet.nl,
Duivenlandstraat 8, 5628 KW Eindhoven, 040 2415584.
Vice voorzitter: J. van P.A. Roolvink,
Evreuxlaan 115,5627 PT Eindhoven, 040-2427383.
Lid /2é Penningmeester: H. Bosch,
Scherpenheuvellaan 8, 5628 TT Eindhoven, 040-2425419.
Lid: D.H. Mulder, e-mail dhmulder@freeler.nl,
Dalem 6 5527 JG Hapert, 0497 330209,
Lid: H.G. Sepers, e-mail h.sepers@chello.nl,
Leemgravenwei 6 5551 RA Valkenswaard, 040 2041376.

Rhenen:
CGPA regio Rhenen.
Voorzitter: J.G. Koning,
Goudenregenplantsoen 8, 3911 TZ Rhenen, 0317 614746.
Secretaris: J.J.A. Fontein, e-mail s27e11@hetnet.nl
Donderberg 30, 3911 JX Rhenen, 0317-613330   
Penningmeester: J. van Arkel, e-mail janvanarkel@veteranen.nl
Van Bentheimhof 58, 0317-615623.
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:
CGPA regio Nieuw Milligen.
Voorzitter: J.P.C. Tiessen,
Voltastraat 5, 7316 GH Apeldoorn 055-5214405.
Penningmeester: J.G. Kools, e-mail j.g.kools@freeler.nl,
Schopenhauerstraat 159, 7323 LW Apeldoorn, 055-3663217.

Secretaris: F. Ouwerkerk, e-mail f.ouwerkerk@planet.nl,
Rakkersveld 116, 7327 GD Apeldoorn, 055-5333033.
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, e-mail jimulder@hetnet.nl,
Van Haeftenpark 49, 7316 NJ Apeldoorn, 055-5216384.

Militair Luchtvaart Museum:
Kamp van Zeist 2-4, Postbus 184, 3769 ZK Soesterberg.
Infolijn: 0346-356000. Fax 0346-356020 
e-mail info@mlm.af.dnet.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).

LET OP:
Nieuw e-mail adres ccpklu per 1 juni.
Antwoordnummer naar Uden is vervallen.



Postactieventent

To t  o p  d e  v o l g e n d e  O p e n  D a g e n !


