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Voorblad:

Dit zijn alle vaandels voorzien van
de Militaire Willemsorde.

PRIJSVR/MG:
Welke vaandels staan hier opgesteld?

Oplossingen naar de redactie
IN HET VOLGENDE NUMMER KOMT

HIEROVER EEN UITGEBREID ARTIKEL
van Drs. ROLF de WINTER (H-SLH).

3
Column BDL

7
Ypenburg, van vliegbasis naar woonwijk.
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10
Uit de oude doos. De stelling
(Spij kerboor) Amsterdam.

16
Heden en Toekomst

Opleidingscentrum KLu Woensdrecht.

Colofon
KLuPActief verschijnt (tot nu toe) viermaal
per jaar en is in principe bedoeld voor
alle postactieven van de Koninklijke
Luchtmacht, dat wil zeggen militairen en

burgers die de actieve dienst middels
FLO, UKW of pensioen hebben verlaten.
Verder de achtergebleven partners die te
kennen hebben gegeven KluPActief te
willen blijven ontvangen. KLuPActief
geeft informatie over de voortgang van
het postactievenbeleid van de Koninklijke
Luchtmacht en wetenswaardr gheden
voo[ ove[ van en door postactieven zelf
en is natuurlijk een forum voor de lokale
besturen. De leiding van de Koninklijke
Luchtmachlzal u als lezer op de hoogte
(gaan) houden van nieuwe ontwikkelin-
gen binnen de KLu.

Samenstelling & Redactie:
Willem Aben

Redactie adres:
Zie pagina nuttige adressen.

Met speciale dank aan:
Lt-generaal D Starink, Lt-kol.T van
Mastrigt, Lt Kol F Rombouts, Jacques
Bartels, Drs. Wim Lutgert, Ben Zwiers,
Rob Schouten, Engel Speelman,
Jef Bernard, P Siemeling, Cees Huisman,
Willem Logt, Jan van Rossum, Kees ÍVlars,

Ludo Damen, Theo Deckers, Jos Janissen
en vele anderen.

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 7, B en 9
Voorblad @ Fotostudio Richard, Den Haag.

De in dit blad opgenomen artikelen zijn
volledig voor rekening van de auteurs.
De artikelen weerspiegelen daarmee niet
per definitie de visie van de KLU-leíding.
De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden artikelen te weigeren, redi-
geren of in te korten. Aan de inhoud van
dit blad kunnen geen rechten worden
ontleend. Overname van artikelen is toe-
gestaan, mits de bron wordt vermeld.
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Column BDt
Alweer is voor ons als Koninklijke Lucht-
macht en voor u als postactieven bijna een
jaar afgesloten. De Koninklijke Luchtmacht
is ook dit jaar weer met personeel en mate-
rieel door de politiek ingezet om bij te dra-
gen aan het verhogen van de veiligheid in

de wereld. Door middel van humanitaire
operaties leveren wij een bijdrage aan de
gewenste vrede zodat ook in andere landen
een periode van vrede en rust kan aan-
breken. Een voor ons inmiddels vanzelf-
sprekende vrede die wij - na 60 jaar geleden

zelf bevrijd te zijn - als samenleving in 2005
vieren. De Koninklijke Luchtmacht zal op
gepaste wijze bijdragen aan deze viering.
De Open Dagen van onze Koninklijke Lucht-
macht zullen dan ook mede in het teken staan van 60 jaar bevrijding.

Terugblikkend op het postactievenjaar 2004 stel ik met genoegen vast dat u in grote getale gebruik hebt
gemaakt van door de besturen van de Contactgroepen georganiseerde activiteiten. Verder heeft het mij als

Bevelhebber uitermate goed gedaan dat ook uw bezoek aan onze Open Dagen wederom een eclatant suc-

ces is geweest. Ook de combinatie van de Open Dagen en een maatschappelijk doel (op Volkel de 'vereni-

ging ouders van kinderen met kanker') heeft mij doen besluiten om de CCPKLu een vergelijkbaar maat-

schappelijk doel te laten zoeken zodaï ook op de komende Open Dagen dit initiatief herhaald kan worden.

Het doet mij verder genoegen te kunnen constateren dat op de 4 mei en 1 juli herdenkingen ook deputaties

van Contactgroepen aanwezig waren. Bij de herdenking op 1 juli vertelde ik u dit belangrijk te vinden. Niet

alleen noemen wij op deze dag de Koninklijke Luchtmacht een'familie', maar ook kunnen de huidige mede-

werkers leren van uw inspanningen uit het verre of recente verleden. De Koninklijke Luchtmacht en zeker

haar Bevelhebber zien u als een wezenlijk en onlosmakelijk deel van onze luchtmachtfamilie.
Als u deze KluPActief leest is de jaarlijkse ontmoetingsdag tussen de leiding van de Koninklijke Lucht-

macht en de besturen van de contactgroepen al weer achter de rug. Deze dag staat in het teken van

informatie-uitwisseling tussen de organisatie en de besturen en wordt door beide partijen als uiterst zinvol

betiteld. Op deze dag hebben wij dan ook (al weer) afscheid genomen van de huidige CCPKLu de

majoor b.d. Willem Aben. Het behoeft verder nauwelijks betoog dat de rol en de invulling die hij aan het

postactievenbeleid heeft gegeven onze grootste waardering verdiend. lk weet dat het blad KLuPActief

naar zo'n27 landen wordt verstuurd en inmiddels een oplage van 7300 stuks heeft en nog steeds groeit.

lk denk dat het afscheid van de majoor b.d. Willem Aben voor hem ook een afscheid van een intensieve
periode is, maar wel een periode waar - terecht - met voldoening op teruggekeken kan worden.
Wat brengt ons 2005? Welnu, continuering van het postactievenbeleid. Natuurlijk groeien de bomen
tegenwoordig niet meer tot in de hemel en zullen we ons heel bewust moeten zijn van alle uitgaven en

inzet, ook ten behoeve van het postactievenbeleid. Wees ervan verzekerd dat de luchtmacht u als oud-
medewerker dankbaar voor uw inzet is en haar waardering graag kenbaar wil maken via het nu geborgde
postactievenbeleid.

Met die constatering wil ik deze kans om mij tot u te richten graag afronden. lk kijk er naar uit u ook in

2005 weer te mogen ontmoeten bij een van de activiteiten van onze Koninklijke Luchtmacht. Tot dan wens
ik u en de uwen,

Prettige Kerstdagen en een gelukkig nieuwj aar

De Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten,
Lu ite nant-g e ne raa I D.Sta ri nk
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Met de i"r al aaÍI.
den. Zij staan er echter niet bij stil dat dit voor alle anderen
wel eens heel onvoordelig uit zou kunnen pakken.

KluPActief is een periodiek van, voor en vooral door post-
actieven. Gelukkig komen er nu steeds meer artikelen uit
de doelgroep maar het moet echt nog beten Dit moet ook
kunnen gezien de ellenlange verhalen aan de bar en
onder elkaar! Dus lezers, steun mijn opvolger in dezen.

De "TENT"; leder jaar weer een geweldige ervaring om
mee te maken (doe op vezoek Gilze Rijen 2005 nog) maar
ook hier ieder jaar weer teleurstellingen. Dit o.a omdat
sommigen meer rechten menen te hebben dan anderen.
lk heb mij meermalen diep geschaamd, dat het principe
van rechtvaardigheid niet consequent wordt toegepast
(inventiviteit is niet altijd een compliment waard).

Met name het laatste halfjaar is voor mij fysiek erg
belastend geweest, maar ondanks dat heb ik met steun
van anderen op de bok kunnen blijven. lk dank die
verenigingen die Dineke en mij

regelmatig uitnodigen om de sfeer

Waarde collegae,
Met het schrijven van dit redactioneel heb ik lang zitten
treuzelen en veel stukken tekst in de prullenbak doen
belanden. Natuurlijk weet ik wel dat sommige schoenen
aardig wringen en daar wilde ik u verslag van doen, maar
uiteindelijk heeft het verstand (van mijn vrouw) gewonnen.

Met gemengde gevoelens neem ik afscheid van een boei-
ende en zeer arbeidsintensieve periode, Het was voor mij

een eer en genoegen om het postactievenbeleid mede op
poten te mogen zetten, gestalte te geven, te borgen in de
KLu organisatie en ons magazine KluPActief te maken.
Natuurlijk zijn niet alle beoogde doelstellingen al geêffec-
tueerd maar laten we eerlijk zijn, er is heel veel bereikt! lk
weet (en u ook),dat de leiding van de KLu de postactieven
een zeer warm hart toedraagt en waar mogelijk onze
(meestal redelijke) verzoeken zal trachten te veruuezenlij-
ken. Tegen u allen zou ik willen zeggen: maak er geen mis-
bruik van maar geniet van wat nu al mogelijk is. Nu ik mijn
jas aan heb wil ik graag (en dit niet voor het eerst) een
aantal personen en/of organisatie J elementen bedanken
voor hun onophoudelijke steun. Allereerst natuurlijk de lei-
ding van de KLu die, verlicht door het noodzakelijke maat-
schappelijke draagvlak, ons als doelgroep heeft omarmd.
Verder (in willekeurige volgorde) Korps Luchtmacht staf:
Grafisch Centrum, met name dhr Cees Grabijn, Reprocen-
trum en de Postkamer (die toen mijn vrouw en ik KluPAc-
tief nog thuis in Rijswilk maakten ieder kwartaal een groei-
ende berg post met lachend gezicht venruerkte). Voorts de
onderdelen die in meer of mindere maten bijgedragen
hebben aan de verwezenlijking van het postactievenge-
beuren,de besturen die de uitdaging hebben aanvaard om
voor u een aantrekkelijk jaarprogramma te maken, de Sec-
tie Luchtmacht Historie, het Militair Luchtvaart Museum ,

Sectie Luchtmacht Communicatie (LUCO) en Willem den
Ouden die de afgelopen jaren de registratie en database
van u en voor u heeft vezorgd. (Willem & lk hadden vorig

laar al afscheid genomen).
ln dit redactioneel wil ik toch ook wel een paar kritische
kanttekeningen plaatsen. ln willekeurige volgorde heb ik
deze er uitgelicht:

De inzet van postactieven t.b.v de KLu komt (op uitzonde-
ringen na) niet goed uit de verf. Dit ligt niet aan de hoogste
leiding van de KLu, maar aan koudwatervrees van de sub-
toppers (zie op pagina 21 miln eerste slide uit 2001).

Er blijken door individuele postactieven pogingen onderno-
men te worden om aan het KLu concept van contactgroe-
pen te morrelen. Zij vinden zich zelf heel bijzonder en ver-
wachten dus dat er wel een uitzondering gemaakt zal wor-

te komen proeven. lk neem afscheid
van u allen in de wetenschap dat
Mevn (onze Sharita) Khemai de ad-
ministratie en de database geheel
in de vingers heeft, dat dhr Ko

Norg KluPactief overneemt en

dat een actief dienende Ltkol /
majoor mijn beleidstaken zal
overnemen. Als u dit leest zullen
ook de laatste gesprekken
gevoerd of zelfs afgerond zijn
met de beoogde Opperofficier
b.d die ziln rol van boeg
beeld van de KLu post
actieven op velerlei niveaus
zal gaan uitdragen.
Ook in het nieuwe laar zal
de continu'rteit dus
gewaarborgd zijn,

Rest mij u en de uwen alle
goeds en een vooral gezond
2005 toe te wensen. Het
leven duurt maar even dus
mensen, durf te leven, geniet
ervan en niet pas om vijf
voor twaalf I

Willem Aben



"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"

In Memoriam
P.C. Aarts, Frisostraat 42, GÍathem f. Keur, Bruggehoofd 53, Hellevoetsluis

M. Beugelink, Platanenweg 35, Schagen H.J. Ikemer, Koningsweg z-zo, Baarn

f. Bogaard, Holbergr3, Veldhoven f.A. Laan, Telgenkamp 32, oldenzaal

M.A. Both, Freesiastraat 5ï, Berkel en Rodenrijs P.|. Ire, van der Academielaan r4z, Tilburg

f.G. Brouwers, Pieter van Ginnekenstr.5, Teteringen G.H. Meiierink, Chr. Huygenslaan ro8, Soesterberg

f.f.G. Calis, Radiostaat 49, Hilversum H.M. Mulder, Sterrebos r79, Breda

P.A. Callenbach, Adr. Van Ostadelaan 33- bis Veenendaal B. Nijkamp, De Bonte Specht 46, Almelo

C. Comba, Kerkdrielstraat 26, Tilburg H. Sóeeve, Kerklaan zz, Scheemda

C. van Dam, Jan van Brabantweg r, Sassenheim R. Sleebe, Stadhuisplein r45, Veghel

B.H.]. de Dankbaar, Walgaarden 464, Oldenzaal L. Smorenburg-Hilhorst, Gen. Vinkelmansíaat r4o,

D.f. Elzenga, Wensel Cobergherstraat 487, Breda Soesterberg

w. van der Ende, Groningensingel 785, Amhem H.H. Thieme, den Uylpleinr, Vlijmen

Laatstelijk Bronbeek W.I. van Vugt, Hattemse Beek rr4, Apeldoom

f . Hilbolling, Ronkelskamp 9r, Annen H.W,A,Ch.R. Wamas, Malderburchtstraat 548, Niimegen

H.f . Hofstede, Hoofdstraat 75, Gasselternijveen A.P. Willemse, Savelberghof 86, Gouda

J. Kamstra, de Hilder TJ, AmeÍsfoort D. Zweering, Viltmakersdonk 8, Apeldoorn

Dat zii mogen rusten in vrede



Van luchtvaartterrein
tot woonwiik

ln het vorige nummer van dit onvol-
prezen magazine verscheen het
arti kel H istorische Luchtmachtvil-
la's van de hand van drs. Rolf de
Winter. ln zijn inleiding maakte de
auteur gewag van het feit dat de
Kon i nkl ij ke Luchtmacht reeds
decennia lang te maken heeft met
inkrimpingen met als gevolg dat in
de loop der jaren niet alleen tal van
kampementen en complexen zijn
afgestoten maar ook diverse vlieg-
bases werden gesloten. Een
dergelijk lot was ook de vermaarde
Vliegbasis Ypenburg bij Den Haag
beschoren, een basis waar velen
van u ongetwijfeld al dan niet
goede herinneringen aan hebben.
Hoe het vroeger was wordt in dit
artikel in grove lijnen gescheÍsÍ.

Het prille begin
Dat Ypenburg, de naam gaat terug op
een 17e eeuws landgoed gelegen in

de Broekpolder te Ri.lswijk, kon ont-
staan was een gevolg van de grote

opgang die de Nederlandse sport-
vliegerij in de jaren '30 maakte. Wat

dat betreft was het laar 1936 van groot
belang. ln dat jaar werden niet alleen
bij diverse plaatsen zoals Teuge vlieg-
terreinen aangelegd maar ontstond
ook het luchtvaartterrein Ypenburg, op
initiatief van de voozitter van de
Haagse Aeroclub, D.H. Reinders.

Mei 1940. Het stationsgebouw werd
tijdens de oorlogshandelingen zwaar

beschadigd.

Nadat eind februari 1936 met de
aanleg was begonnen werd het

sportvliegcentrum al op 29 augustus
van datzelfde jaar feestelilk geopend

Eind 1968 verhuisde de Luchtmacht

Sfafschool van Den Haag naar Ypenburg.

door de toenmalige minister van

Waterstaat, jht, ir. O.C.A. van Lidth

de Jeude, die in zijn speech de
overtuiging uitsprak dat het vliegveld
ook voor militaire doeleinden
geschikt zou kunnen zijn.

ln die tijd was de voorloper van de
huidige KLu, de Luchtvaartafdeling
(LVA), nog vrijwel geheel geconcen-
treerd op Soesterberg. De militaire
leiding achtte dit, gezien de toene-

Een nostalgische luchtopname van

het vliegveld Ypenburg uit de tweede

helft van de jaren '30.

mende dreiging in Europa, een

ongelukkige situatie omdat het lucht-
wapen bij een verrassingsaanval in

een keer geheel uitgeschakeld zou

kunnen worden. Op zoek naar alter-
natieven liet men al snel het oog op
Ypenburg vallen dat immers binnen
de zogeheten Vesting Holland lag,

Het op Ypenburg gevestigde bedrijf
van Frits Diepen was gespecialrseerd

in het onderhoud van militaire vlieg-

tuigen. Op de voorgrond een Spitfire
TF Mk. lX van het 322 Squadron.

lltillllllrlirllllt



Een luchtopname van Ypenburg uit 1973. Koolhoven FK-51 lesvliegtuigen. ln de
vroege ochtend van 10 mei 1940

waar in geval van oorlog een belang- voerde de Luftwaffe een bliksemaan-
rijk gedeelte van de Nederlandse val uit op Ypenburg met als gevolg
defensiemiddelen zou worden gecon- dat een groot aantal Nederlandse
centreerd. Begin 1938 wilde de over- vliegtuigen verloren ging. De Duitsers
heid het vliegveld kopen van de eige- hoopten na verovering van het vlieg-
naat, de Exploitatiemaatschappij veld het Nederlandse regeringscen-
Vliegveld Ypenburg, die aanvankelijk trum snel onder controle te krijgen en

weigerde maar later dat jaar in finan- leden van het Koninklilk Huis, de
ciële moeilijkheden kwam te verkeren regering en de legerleiding gevangen
en daarom alsnog besloot om een te nemen zodal daarmee de georga-
stuk van het terrein aan het ministerie niseerde tegenstand al in een vroeg
van Defensie te verhuren. stadium kon worden gebroken. Door

de onvenruacht felle tegenstand van
De oorlogsjaren Nederlandse zijde zag de vijand ech-
Na de afkondiging van de algemene ter geen kans om het vliegveld geheel
mobilisatre op 29 augustus 1939 te veroveren en zo mislukte hun opzet.
kreeg Ypenburg de status van militair Na de capitulatie op 14 mei 1940
vliegveld. Op het veld werden acht werd het door het oorlogsgeweld
Fokker D-XXI jachtvliegtuigen en elf zwaar getroffen Ypenburg (door de
Douglas BA/3N verkenners/ lichte bezetter Flugplatz Den Haag
bommenwerpers gestationeerd even- genoemd) hersteld en uitgebreid.
als enkele verkenningsvliegtuigen van Toch speelde het vliegveld geduren-
het type Fokker C-V en een aantal de de oorlogslaren geen rol van bete-

De'poortwachter' van Ypenbu rg, een Fokker 5.1 4 Machtrainer.

kenis vooral

omdat het door
de slechte drai-
nage steeds
minder te
gebruiken was.

Uiteindelijk
besloten de
Duitsers in 1943

om door het gra-
ven van een
groot aantal slo-
ten het vliegveld
geheel onbruik-
baar te maken.

Aan het eind van

de oorlog kwam Ypenburg opnieuw in

beeld toen het in het kader van ope-
ratie Manna werd aangewezen als

een van de afiruerpterreinen voor de
voedseld roppi ngs boven West-Neder-
land. ln totaal werd door de geallieer-
den tussen 29 april en B mei 1945
ruim 1.500 ton voedsel boven Ypen-

burg afgeworpen.

Een nieuw begin
Na de Duitse capitulatie werd de
wederopbouw van Ypenburg voort-
varend ter hand genomen en al op '1

juni 1945 werd daar onder meer het

Opkomstdepot Luchtstrijd krachten
ge,restigd waar oorlogsvrijwi I I i gers
zich in eerste instantie konden mel-

den voor deelname aan de strild
tegen Japan en nadat ook dat land
had gecapituleerd voor uitzending
naar Nederlands-lndiê. Ruim drie
maanden later, op 15 september,
vond op Ypenburg het eerste naoor-
logse vliegfeest plaats. Dit was het

begin van een reeks internationale
luchtvaartshows, de ILSY's. die a tryd

bijzonder veel belangstelling trok-
ken. ln 1957 kwam, mede als gevolg
van steeds strengere milieueisen.
een einde aan deze groots opgezet-
te luchtshows.
Eind 1946 verlieten de luchtstrijd-
krachten Ypenburg en kreeg het
vliegveld opnieuw een civiele
bestemming. De officiêle heropening
door H K.H. Prinses Juliana van het
vliegveld, waarvan de overheid
inmiddels de belangrijkste aandeel-
houder was geworden, vond plaats
op '16 mei 1947. Op het vliegveld
vestigden zich (net als voor de oor-
log) de Nationale Luchtvaartschool,
de Rijksluchtvaartschool alsmede
d iverse I uchtvaartondernemi ngen

zoals de Schreiner Luchtvaartgroep
en de NV Frits Diepen Vliegtuigen die
zich in het bijzonder toelegde op het
onderhoud van militaire toestellen.

Weer een militaire status
Medio jaren '50 diende Nederland, in

het kader van met de NAVO gemaak-
te afspraken, te beschikken over
twaalf, over het gehele land versprei-



de, vliegvelden om de gevolgen van

een eventuele vijandelijke aanval
zoveel mogelijk beperkt te houden.
Ook Ypenburg werd weer in
beschouwing genomen en transfor-
meerde geleidelijk van burgervlieg-
veld tot militaire vliegbasis wat onder
meer leidde tot het vertrek van zowel

de Nationale Luchtvaartschool als de
Rijksluchtvaartschool. Op 1 septem-
ber 1953 werd de Basisgroep Toe-

komstige Vliegbasis Ypenburg opge-
richt en precies twee jaar later ging
de nieuwe basis officieel in militaire

handen oven Tot eerste commandant
werd luitenant-kolonel J. Roukens

benoemd die echter al spoedig werd
opgevolgd door kolonel W den Toom,

de latere minister van Defensie.
Een aantal squadrons vond hun

domicilie op Ypenburg, het 298 en

het 299 Squadron van de Groep
Lichte Vliegtuigen (GPLV), alsmede
het 334 Transport Squadron. Tevens

werd de vliegopleiding van de GPLV

(300 Squadron) op de vliegbasis
ondergebracht, Echter niet voor lang

want in de loop van de laren '60 ver-

dwenen, als gevolg van reorganisa-
ties, uit financiele ovenruegingen en

door de toenemende klachten over
geluidshinde[ alle operationele
onderdelen van Ypenburg en vonden
zij elders onderdak. Daardoor ver-
loor Ypenburg in 1968 weliswaar de
status van operationele vliegbasis
maar werd niet gesloten. Het accent

op de activiteiten van de'slapende'
of reservebasis kwam nu te liggen op
de administratieve en logistieke
ondersteuning van het Hoofdkwartier
van de Koninklijke Luchtmacht
(HKKLu) met daarnaast beperkt
vliegverkeer ten behoeve van onder
meer het Koninklijk Huis en de rege-
ring. Ook bleef Ypenburg de plaats

van aankomst en vertrek voor tal van

staatshoofden, regeringsleiders en

andere VIP's. Daarnaast fungeerde
de basis enkele keren als lines of
communication-veld voor de twee-
jaarlijkse oefening Reforger waarin
Amerikaanse troepen naar Europa

werden aangevoerd. De daarbij
opgedane ervaringen kwamen goed

van pas toen eind 1990 op Ypenburg
honderden Amerikaanse militairen

werden gehuis-

vest en werden
ingezet bij de
verplaatsing van

troepen en

materieel naar
de Golf.

Niet onvermeld
mag blijven dat
eind '1968 de
Luchtmacht
Stafschool (LSS)

op Ypenburg
werd gehuisvest
in een deel van

het stationsge-
bouw en in het

hoofdgebouw.

Het einde
ln '1991 werd in de Defensienota
Herstructurering en verkleining vast-
gelegd dat de Vliegbasis Ypenburg,
uit budgettaire ovenruegingen en

door het afnemen van de behoefte
aan reservebases, kon worden afge-
stoten, De ceremoniële sluiting vond
plaats op 20 september 1991 en op
1 maart 1992 ging de basis definitief
dicht. Toch verdween de luchtmacht
niet geheel van het terrein. Eind
januari 1992 was de LSS verhuisd
naar nieuwbouw op het B-kamp van

de basis en ging op in het lnstituut
Defensie Leergangen (lDL). Thans
bestaan er plannen om het IDL op
termijn te huisvesten bij de KMA in
Breda. Dan zal de luchtmacht Ypen-
burg voorgoed verlaten en komt er
een definitief einde aan een lang
hoofdstuk uit de geschiedenis van

de Nederlandse luchtstrijdkrachten.
Wat zal overblijven ziln de naam

Ypenburg, verbonden aan de
inmiddels op het grondgebied van

de voormalige vliegbasis verrezen
woonwijk en het oude stationsge-
bouw dat op de lijst van Rijksmonu-
menten staat en thans dienst doet
als kantoor en informatiecentrum
van een projectbureau. Ook de
straatnamen van de nieuwe woon-
wijk venruilzen naar het rijke lucht-
machtverleden en zijn vernoemd
naar Nederlandse luchtvaartpion iers

en andere typerende zaken uit de
lokale luchtvaarthistorie.

nuff!

Op 30 september 1992 werd het lnstituut Defensie Leergangen officieel geopend

door H.M. Koningin Beatrix.

De nieuwe woonwijk Ypenburg in aanbouw. De straatnaam-

borden houden de herinnering aan het rijke luchtvaartverleden
van deze locatie in stand.
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De Stellirg Amsterdam

Onderstaand verhaal is tot stand gekomen nadat in het blad
Natuurmonumenten gewag werd gegeven van de feestelijke
heropening van het fort Spijkerboor na een grondige renovatie.
Dit fort was een onderdeel van de voormalige militaire verdedi-
gingslinie, die bekend stond onder de naam "De Stelling van
Amsterdam". De linie, een gesloten kring op zo'n 15 kilometer
rond de hoofdstad, is 135 km. lang, bestaat uit dijken met
dammen en sluizen en telt niet minder dan 42 forlen. De stel-
ling ligt er al ruim 100 jaar en toch hebben weinig mensen
weet van dit unieke fenomeen. Men kan er rust vinden, heerlijk
fietsen en wandelen maar men heeft geen idee van de oor-
spronkelijke functie. Je kunt de forten op afstand zien liggen
maar er in komen, is vaak niet mogelijk. ln plaats van imposan-
te vestingwerken, ziet men slechts gemoedelijke verhogingen
in het land. Dat beeld is sinds de aanleg weinig veranderd. De

bomen en struiken in de schootsvelden en op de forten en

wallen bewijzen dat het zijn militaire functie heeft verloren.
Toch hadden de militaire strategen veel vertrouwen in zijn de
militaire defensieve kracht. Die kracht ontleende "De Stelling"
aan het water Het hele gebied buiten de gesloten kring rond
Amsterdam kon namelijk in twee dagen onder water worden
gezel, zodat de aanvaller op gepaste afstand kon worden
gehouden.

ln 1BB0 werd begonnen bij lJmuiden, gevolgd door het alge-
meen bekende fort Pampus en tot slot, na veel gekrakeel en
politiek gesoebat, werd in 1914 als laatste het fort Spijkerboor
gebouwd en was zo "De Stelling" rond Amsterdam klaar
Maar waarvoor? Het was een uitgesproken verdedigingslinie,
dat was tenminste de bedoeling volgens de strategen. Men
had berekend dat bij een aanval, men er 9 maanden kon over-
leven. Grote hoeveelheden aan voedsel werd opgeslagen en

vee was er genoeg binnen "De Stelling".
ln 1914 kwam het tot een uitbarsting met het begin van de 1e

Wereldoorlog. Nederland mobiliseerde en bracht een leger
van 200.000 man onder de wapenen. "De Stelling van Amster-
dam" kwam in vol bedrijf om de eventuele vijand buiten de

deur te houden. Toen begon het wachten op de indringers, die
uiteindelijk niet kwamen. Er is geen schot gelost uit de hele
"Stelling". Eind 1918 zwaaiden de laatste troepen af en verloor
"De Stelling" haar imposante positie. ln 1922 werd het een

onderdeel van de vesting Holland en door de komst van vlieg-
tuigen en ver dragend geschut, werd de hele opzet van "De

Stelling" teniet gedaan. Pas in 1963 is de militaire status van
"De Stelling" formeel beëindigd. Nu zult u misschien denken,
waarom ik daar zo geïnteresseerd in was om bij deze opening
aanwezig te zijn. Dat kunt u lezen in onderstaand verhaal.

Mijn legering op het fort Spijkerboor in 1954
Eind maart 1954 was ik geslaagd voor examen elektronica
met specialiteit - Straalzenders - en geplaatst in Appingen-
dam. Een collega van mij werd geplaatst op het fort Spijker-
boor Dat ligt 10 km. ten westen van Purmerend en 5 km. ten
zuiden van De Rijp aan het Noord Hollandskanaal. Hij woon-
de in Leeuwarden en ik was het liefst bij mijn vriendin in Arn-
hem. Om een betere plaatsing te verkrijgen t.o.v. woonplaats,
werd besloten om te ruilen van standplaats, en zodoende
kwam hij in Spijkerboor terecht. Dit was een Engels militair
radioradar detachement, die het e.e.a, regelde v.w.b. de
Engelse militaire vliegbewegingen. Het detachement bestond
uit 1 officie[ 1 warrant officer (adjudant), 1 sergeant majoor
en verder 24 onderofficieren, korporaals en soldaten. Daar-
naast waren er 3 Hollandse militairen aanwezig t.b.v. het

straalzender station t.w. 1 korporaal en 2 soldaten. De beide
soldaten (dus ik ook) werkten in ploegendienst en mochten
zich 's nachts bij de apparatuur in het fort wel ter ruste bege-
ven. Zo gauw er problemen met de apparatuur ontstonden
werden wij gewekt door alarmbellen en toeters en konden de
problemen (hopelijk) dan oplossen, Deze alarmering was ook
naar buiten uitgevoerd, zodat wij niet ten allen tijde bij de
apparatuur in het fort aanwezig behoefden te zijn en konden
gaan vissen in de slotgracht. Spijkerboor stond radio tech-
nisch aan de ene kant in verbinding met Schellinghout bij

Hoorn en aan de andere kant met Hilversum en heeft bestaan
van 1953 Vm 2000. Door de komst van glasvezelkabels en
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digitale apparatuur en modernisering van het straalzendernet,

zijn alle straalzenderstations in 2000 verdwenen.

ln de slotgracht mocht alleen gevist worden door mensen op

het fort. Ook rondom de slotgracht was het verboden militair

gebied. Een visser uit De Rijp had daar vroeger voor vele dui-

zenden guldens vis in gepoot maar mocht sinds de komst van

de Engelse militairen daar niet meer vissen, zodat het voor ons

een lustoord was om te vissen. Karpers, snoekbaars, snoek,

witvis en heel veel paling. Peuren bij de slotbrug en lijntjes leg-

gen vanuit een kano, was een hele leuke bezigheid. Als

betrokkenen een vrij weekend hadden om de 14 dagen, ging

er vaak een pondje verse paling mee naar huis, Ook het bak-

ken van een visje gebeurde regelmatig in de keuken van het

poortwachtershuisje, alwaar toen de Engelse bewaking en de

keuken was gesitueerd, De vis werd eerst in een oude bad-

kuip gedeponeerd, die achter de schietkoker van de Nationale

Reserve stond, orn van de grondige smaak af te komen.

De Engelse consul kwam er wel eens vissen, alsmede de

kapper en de bakker uit De Rijp omdat zij hun diensten op

het fort verleenden aan de Engelse militairen. De Nationale

Reserve kwam op donderdagavond altijd schieten in de

schietkoker en een borreltje drinken.

Het was en is nu ook nog een baken van de KLM. Personeel

van de KLM kwamen af en toe ook wel eens een kijkje

nemen. Ook was er een opslagplaats van Nederlands militair

materieel in het fort, zodat er af en toe ook nog wel eens een

landmacht truck op het terrein verscheen. Op donderdag,
maar soms ook op dinsdag, ging er altijd een Volkswagen-

busje naar Hoek van Holland, waar toen een groot Engels

militair kamp was gevestigd voor Europa, om daar de nodige

eterij, drinkerij post en wat er zoal op Spijkerboor nodig was,

op te halen. Een van de 2 soldaten van ons ging dan altijd

mee voor zgn, "hand- en spandiensten".

Zoals dat bij de Engelsen en ook bij de Nederlandse defen-

sie te doen gebruikelijk was, werd ook op het fort elke mor-

gen de vlag gehesen en daar hoorden wij dus ook bij, Dit

gebeurde buiten de slotgracht, rechts van de slotbrug, waar

toen een grote loods stond met daarvoor een soort van

appelplaats met vlaggenstok. Het was dus elke morgen:
"God save the Queen". ln deze loods was ook de werkruim-

te van de Engelse militairen. We sliepen in een houten barak

met de nodige kamertjes, wat nu nog dienst doet als barak

van een Europese politie vakantie organisatie. Het voorste

gedeelte was toen de kantine en werd er ontbeten en

natuurlijk de feestjes gebouwd. De Engelse warme hap

werd in het poortwachtershuisje in ploegjes genuttigd.

Sporten was er eigenlijk niet. Men moest daïzelf maar rege-

len. Er was wel een echt voetbalelftal, die altijd trainde aan de

rechterkant op het fort. Dit elftal was nogal bekend in de

omgeving en er werd dan ook vaak tegen de lokale clubs

gespeeld en heel vaak met groot succes. Men werd zelfs

opgenomen in een afdeling van de KNVB. Welke weet ik niet

meeÍ: Vervoer naar huis ging per openbaar vervoer naar Pur-

merend en dan verden Dat was altijd op donderdagmiddag

en je moest dan dinsdagmiddag terugkomen. Je was dan

aanwezig van dinsdagavond Vm donderdagmorgen een

week later in ploegendienst of zoals dat was geregeld. De

dienst was niet zwaar, alleen je moest er ziln als er iets met de

apparatuur aan de hand was, wat verholpen moest worden.

Er was altijd een van de drie militairen van ons aanwezig.

Dit was mijn verhaal m.b.t. het fort Spijkerboo[ waar ik in

1954 enige tijd gelegerd ben geweest en vandaar dus ook

mijn interesse in dit fort. Omdat nu veel van deze objecten

over zijn gegaan naar Natuurmonumenten, wist ik er al wel

het e.e.a. van de heropening af van het fort Spijkerboor en

ik was dan ook erg benieuwd hoe het fort er na 50 jaan

nadat ik was vertrokken, er uit zou zien.

ln feite niet zoveel. M.u,v. de Engelse loods, stond alles er

nog. Wel ovenruoekerd door struiken, de bomen rijzen nu tot

in de hemel, de slotgrachtbrug is weg en daar ligt nu een

vaste brug, de slotgracht is een stuk kleiner geworden door

de rietaangroei, volgens zeggen ziï er nog veel karper en

andere vissoorten in de slotgracht, onze legeringbarak is nu

in gebruik bij de bovengenoemde politie vakantie organisa-

tie. Het geheel van het fort is in de oorspronkelijke staat

gelaten, zodoende kan men de oude latrines en de stalen

wasbakken van eind 1890 nog in volle glorie aanschouwen.

Wel heel wat anders als moderne sanitair van nu.

Ook het gesprek met de "huidige beheerder van Natuurmo-

numenten van het fort Spijkerboor" leidde tot een zeer leuk

gesprek en hij hoorde van mij hoe e.e.a. er in 1954 aan toe

ging en hij was dan ook bijzonder in zijn sas toen hij van mij

de nodige foto's onder ogen kreeg en mocht hebben.

Het was voor mij een hele mooie dag met de herinneringen

van 50 jaar geleden. Achteraf dacht ik bij mij zelf: "Hoe

mooi kon de dienst bij de Klu soms wel zijn".



DVD aanbieding F-ro 4G
ste deel uit de serie KLu in de
Koude Oorlog is nu al (direct) ver-
krijgbaar en belicht een bilzonder
vliegtuig namelijk de Lockheed
F-104G Starfighter.

VERZAMEL ZE
ALIEMAAI!

WALDEMAR produceert een serie
op DVD-Video over vliegtuigtypen
en andere onderwerpen betreffende
onze Koninklijke Luchtmacht tijdens
de periode van de Koude Oorlog.
De komende jaren zullen regelmatig
nieuwe titels verschijnen (middels
KluPActief wordt u op de hoogte
gehouden over : Hunter, Meteor;
F-86K, F-84F, F-84G, NF-5,
F-l6, Amerikanen op SSB en
natuurlijk ook de MLD).
De meeste onderwerpen zullen een
speelduur hebben van 50 tot 70
minuten. Deze serie is tot stand
gekomen in overleg en in sarnen-
werking met de Bevelhebber en de
Sectie Luchtmacht Historie. Het eer-
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Varia, Varia, Vaariaaa

Staande "WlP" is onze hobby
staande wip schieten is onze hobby antwoorden wij als er
gevraagd wordt wat doe 1e zoal in je vrije tild, staande
wip, dat vraagt natuurlijk om enige uitleg. Begin de 14e
eeuw besloten besturen (burgemeesters en schepenen)
van de Zuidelijke Nederlanden dat er wat meer aan de
verdediging van de leefgebieden gedaan moest worden.
Met grafelijke instemming werden stevige kerels gerekru-
teerd en getraind in het boogschieten, zo leverde ze een
bijdrage aan de verdediging van de dorpen en steden.
Zo ontstonden de schuttersgilden en naar bekend is
st,Sebastiaan uit Maastricht opgericht i4o2 de oudste
schutterij van Nederland, sinds jaren is ze gevestigd op
de st.Pietersberg. Tijdens het beoefenen van de schiet-
vaardigheid waren de kraaien in de molenwieken het
slachtoffer maar op een gegeven moment waren ze uitge-
roeid en bij gebrek aan andere doelen werden blokjes
hout bekleed met veren in de molenwieken geplaatst.
Zo ontstond het kraaischieten, gaaien genaamd in de Zui-
delijke Nederlanden, in Bergië worden schietwedstrijden
veelal nog gaaischieting genoemd. Later toen het
geweer de pijl en boog verdrong bleef het hand_
boogschieten als hobby bestaan. Zo zijn er schut_
ters die op een schijf schieten, doelschutters
genaamd en schutters die nog steeds op de
namaak kraaien schieten, die zijn natuurlijk
niet meer in de molenwieken geplaatst
maar op een zogenaamde wip. De wip
moet men voorstellen als een paal van
ongeveer 27 meler hoog met daaraan op
ongeveer 22 meler 3 harken met een klei_
ne tussenruimte geplaatst met de punten
omhoog en daarboven 2 maal twee zij_
pinnen.

Als alle pinnen zijn gevuld heet dat een vol spel en de
waarden zijn dan 4 pnt. voor de ïop,2 maal 3 pnt. voor de
zijvogels, 2 maal 2 pnt. voor de kalvogels die daaronder
staan en op de harken totaal 36 vogels van 1 pnt.
(1e hark 10,2e hark 12 en de 3e hark 14 pennen) komt
men op een totaal van 50 punten. om de schietmast te
vullen wordt gebruik gemaakt van het putemmersysteem,
twee palen in de grond, een scharnierpen op g meter en
de schietmast daarin als een bascule laten bewegen.Vol-
gens sommige is dat de uitleg voor het begrip "wip,',
zoals de wipwap in een speeltuin. op iedere pin wordt
een nepvogel geplaatst en dan is het de kunst om de
vogel er met de pijl af te schieten. Daar zijn natuurlijk wel
wat regels voorl de pijl heeft geen punt maar een stomp
uiteinde niet groter dan 2g mm en de boog mag niet voor-
zien ziln van richtmidderen, dus lekker oudenryets zoals de
indianen langs de pijl kijken. Er ziln momenteel 35 vereni-
gingen in Nederland waarbij deze sport bedreven wordt,
1 in Limburg,2 in Brabant en 32 in Zeeland. Die vereni-
gingen houden uíteraard wedstrijden zoals het beroemde
koningschieten. Een collega, Bert Goethals en afkomstig
uit westdorpe op Zeeuws-Vlaanderen, doet vanaf zijn 1se
jaar aan wipschieten en werd in 1965 koning vanzijn
schutterij. Vol trots toonde hij de prachtige koningsvogel
en de daarbij behorende onderscheidingen op zijn werk-
plek te vliegbasis Gilze-Rijen. Bezield van zijn sport pro-
beerde hij die ook op Gilze-Rijen van de grond te krijgen
en kreeg uit onverwachte hoek hulp. De toenmalige
cdt.vlgb. kolonel Hofstede vond namelijk dat er meer aan
sport gedaan moest worden en dat was precies waar
Goethals op zat te wachten. Hij diende een verzoek in tot
het plaatsen van een schietmast op de vliegbasis en het
mogen oprichten van een handboog schutterij. Het ver-
zoek werd toegestaan, de schietmast geplaatst en leden
via de D.O. opgeroepen zich aan te melden, plm. .15 per_

sonen gaven zich op en per 1 April '196g was het zover
dat er werd besloten een schutterij op te richten

genaamd staande wip maatschappij ,,De 
Vlieg_

hei". Uiteraard was er een officiele opening op
Zondag 3 Mei met 1 16 deelnemers uit

Nederland en Belgie en traditiegetrouw is
de opening van het schietseizoen nog
steeds de eerste zondag in Mei. De ver_
eniging is lid van de schuttersbond en
ieder jaar ziln er de wedstrijden waar
met veel enthousiasme aan wordt deel_
genomen zoals het koningsschieten,
individuele en clubkampioenschappen,
de kampioenschappen van Nederland
en uiteraard de europeesche kampioen-



schappen. De vereniging is meerdere keren kampioen
van Zeeuws-Vlaanderen geweest en zelfs 1 keer kampi-
oen van Nederland. De leden waren bij oprichting alle-
maal militair doch na een verhuizing in 1987 naar een

sportveld buiten de vliegbasis zijn er ook burgerleden
toegetreden. Tijdens de Nederlandse kampioenschappen
kan men zich kwalificeren voor het Nederlandse team dat
het moet opnemen tegen de beste schutters uit België en

Frankrijk.
B.Goethals uit Gilze-Rijen wist zich als 3e schutter te
plaatsen voor de kampioenschappen in België en in een

zinderende finale alle eer voor zich op te eisen door in de
7e, Be en 9e ronde respectievelijk het47e,49e en het 50e
punt te schieten waardoor Nederland kampioen werd.

Het wipschieten is een sport die in teamverband wordt
gedaan doch iedere schutter staat voor zijn eigen presta-
tie en de vreugde bij een treffer is voor iedere schutter
gelijk. ln tegenstelling tot het doelschieten moet ieder
schot raakzijn want niet geraakt is mis tenryijl een doel-
schutter naast de roos nog de 9 of de B heeft. Het is een
fijne sport die buiten wordt gehouden, niet duur (door-
gaans 7 voor 4 uur), geeft vele sociale contacten, kan
tot op zeer hoge leeftijd worden beoefend, kortom een
sport die ook bij u kunt passen. Geïnteresseerden kunnen
contact opnemen met de voorzitter Jan van Prattenburg
(0162-432346) of met Bert Goethals (0161-224664), of
nog bete[ kom eens kijken op Woensdag, de trainings-
avond, op het sportpark De Vijf Eiken te Rijen.

HOBBY (21 F-104-G Starfighter op Texel
(door Peter Siemeling)

Ja je leest het goed, er staat een Starlighter de
D-8266 op het vliegveld "De Koog" op Texel. De
locatie is voor het museum Texel '40-'45 en het
nieuwe restaurant. Het toestel is geschonken
door de Klu aan het museum. Hoe ik gekomen
ben aan dit verhaal zal ik proberen uit te leggen.
Tijdens de reunie van het 323 Sqn 't vorig jaar
werd ik benaderd door dhn Joost Soolsma met
de vraag of ik eventueel belang had in het onderhouden
van een Starfighter op Texel. Joost was benaderd door
de direkteur van Para Centrum Texel, de buren van het
museum. lk was verbaasd want ik had nog nooit gehoord
dat ereen 104 op Texel stond. lk had erwel oren naar
om mij daar in te verdiepen maar, wilde mij toch eerst
laten informeren naar wat er eigenlijk precies werd
gevraagd. Daarop heb ik contact gezocht met de voorzit-
ter van het museum dhn Witte en een afspraak gemaakt
voor een bezoek. Tijdens het bezoek werd mij het een en

ander uitgelegd. De bedoeling was om het vliegtuig wat
er zeer slecht uitzag een beter aanzien te geven. Het toe-
stel stond op z'n wielen, en was ondersteund door bok-
jes onder de krikpunten van het Main Landing Gear op
dikke betonnen platen, daarom heen was een aÍrastering.
Het bleek dat alle instrumentarium computers (behalve
het IFF systeem) en motor nog waren ingebouwd. Men
vroeg mij of het mogelijk was om het toestel op een sok-
kel te plaatsen. Maar dat was niet mogelijk daar er ten
eerste nog een motor inzat en ten tweede dat de status
het niet toeliet. Het landing gear kon n.l. ook niet meer in.

Het is niet meer verantwoord om het toestel te verrijden
en bij verplaatsing dient gebruik te worden gemaakt van
een takel. Wij zijn overeen gekomen dat de hoogste prio-
riteit is de buitenkant een beter aanzien te geven en het
toestel nog beter te verankeren. De directie van het
museum was erg blij dat ik mij daarvoor wilde inzetten en

dat ik wel mee wilde helpen hun plannen te verwezenlij-
ken. lkzou allereerst proberen om via de KLU aan mate-
rialen zoals primer, coating, verf etc. te komen, Via de
basis Cdt vliegbasis Leeuwarden, aan wie ik mijn plan-
nen had voorgelegd, heb ik toestemming gekregen voor
mijn ingediende budget om materialen via de schilders
werkplaats aan te schaffen, tevens voorziet deze werk-
plaats mij van alle nodige adviezen. Momenteel is het zo
dat ik ongeveer 1 x per maand naar Texel ga en werk
dan samen met een technische medewerker van het
museum aan de 104. Wij doen alle voorbereidende werk-
zaamheden en pas daarna komt er een professionele
spuiter van het eiland die de buitenkant zal behandelen.
Wij zullen dan daarna alle opschriften m.b.v. sjablonen
weer aanbrengen. Ook zijn wij bezig om alle toegangslui-
ken weer gangbaar te maken zodat die weer open kun-
nen. Het Landing Gear krijgt voor zover Cat mogelijk is

een opknapbeurt. Tijdens de werkzaarnneden aan dit
vliegtuig hebben wij vaak belangstellencen ,ran zowel
bezoekers welke aankomen met vliegtuigen als toeristen.
De laatste plannen van de directie zijn or^n t.z.t, het toe-
stel te verplaatsen naar de toegangsweg van het
museum om zo nog meer bezoekers te trekken, maar
voor het zover is moet er nog heel wat gebeuren. Naast
dit project ben ik bezig met het totaal restaureren van
een "Willy's Jeep van '1941" maar daarover meer in een
volgende nieuwsbrief.



Collega (b d) Jan Koster heeft een

aantal jaren in het mtddenoosÍen
doorgebracht onder andere heeft
hij meer dan een jaar voor Defensie
in Egypte gewoond vandaar zijn
bijzondere fascinatie voor dit land.
(redactie).

NAAR EGYPTE
VAN 06 T/M 20 MAART 2OO5

MET JE EIGEN OGEN ZIEN
Egypte is een land met een oerou-
de beschaving en een interessant
cultureel erfgoed. Het heeft als land
van de Bijbel altijd al een grote
aantrekkingskracht gehad en die
lijkt steeds groter te worden.

Tijdens deze reis maakt u kennis
met de eeuwenoude cultuur en
bezoekt u in Cairo o.a.de Pyrami-
den, de Sphinx, het Egyptisch
Museum (met het gouden masker
van Toutanchamon) en de oude
Koptische wijk (met de schuilplaats
van de Heilige Familie). Naast de
tempels van Luxor en Karnak
brengt u ook een bezoek aan het
Dal der Koningen. U geniet van en

driedaagse luxe cruise over de Nijl

en u bezoekt de Sinarwoestijn (de

bus volgt de weg die het volk lsraël
volgde tijdens de uittocht uit Egyp-
te). en bezoek aan een bedoeïe-
nenfamilie en aan een Nubisch
dorp staan op het programma.
Deze geheel verzorgde reis wordt
door mij geleid. lk heb in voorgaan-
de jaren deze reis al meerdere

malen samengesteld en gemaakt.
Alle reisgaranties zijn van toepas-
sing (SGR, ANVR en het Calamitei-
tenfonds).

Deze 15-daagse culturele reis kost
all-in €1740,00. Gedurende de
gehele reis zijn alle kosten inbegre-
pen, m.u.v. privéuitgaven.

Sommige ervaríngen kan men niet
met eigen woorden overbrengen,
Die moet je zelf meemaken. Een reis

naar Egypte is zo'n ervaring

Er wordt gereisd met groepen
van ca 20 personen. Er zijn nog
enkele plaatsen vrij.
Voor informatie: tel 076 593 17 60
of e-mail: kosterdehaan@hetnet.nl

lngezonden : Collega J.Kruit
Aanvulling I reactie op "uit de oude
doos" augusttJs 2004

Hierbij wil ik enige aanvulling resp.

verbetering geven op het artikel op
pag.14'Uit de Oude Doos" door
Engel Speelman.
Het K.Lu straalzendernet De heer
Speelman ken ik nog uit de tijd dat
ik als KLu Flight Commander diende
bij 2 Group Signals Unit, Radiolink
Flight!
En omdat ik bij de operaties in het
watersnood gebied belast was met
de leiding (o.a. door de toenmalige
sous-chef Luchtmachstaf generaal
W. den Toom) moet ik hier en daar
aanvulling resp. correctie aanbren-
gen. Voor zover ik mij kan herinneren

werd in Goes gebruik gemaakt van

een 'vaste' mast met een hoogte van
50 meter; geplaatst door het DELM

te Soesterberg. Deze stond op het
plein voor de kerk, vlakbij het USA

detachement (afkomstig uit Fontaine-
bleaul) met hun mobiele apparatuur.
Aan de Brabantse kant werd in eer-
ste instantie gebruik gemaakt van

de kerktoren in Bergen op Zoom. Bij

de inrichting midden in de nacht
stootte een korporaal per ongeluk
tegen een pal, waardoor het carillon
begon te spelen! Later werd een
'vaste' mast opgericht op het terrein
achter het PTT gebouw. Mobiele
apparatuur was nog in voorberei-
ding: deze kwam pas eind 1953,

begin 1954, tot ontwikkeling. Een

overzicht van deze óperatie' kunt u
vinden in de "Vliegende Hollander",
9e jaargang, nn 5 d.d. mei 1953

(red actie : ind ien u gei'nteresseerd
bent in een kopie van dit artikel in
de Vliegende Hollander richt uw ver-
zoek dan aan de CCPKL, pagina
nuttige adressen,en wij zullen daar
dan voor zorgen. Leuk is het te zien
dat in de loop der jaren de taal en

stíjl veranderen)

Kilian, P.

Kraus, J.L.Th.
Minister Aalberselaan 39, tlat 213
Don Rualaan 63

2285 EN
7041 SK

Rijswijk
s Heerenberg

Noot: Bíj de deadline van de volgende KLuPActief worden deze uit de database verwijderd om te zorgen dat deze
zo schoon mogelijk blijft.



HEDEN EN TOEKOMST
OPLEIDINGEN BIJ DE KONINKLIJKE LUCHTMACHT

Door Lt-kol Ton van Mastrigt en Lt-kol Frank Rombouts.
(Red: Dit is een geactualiseerde versie van het eerder gepubliceerde artikel
in Carre).

DEEL 1: HOE lS HET TEGENWOORDIG EIGENLIJK GEORGANISEERD?

DEEL 2: Komt in de volgende KluPActief.
Voor uw leesgemak zijn een aantal noten toegevoegd die de afkortingen
verklaren

Velen van ons hebben bij opleidingen in de Koninklijke Luchtmacht nog
het beeld van de "opleidingswereld" zoals die er uiïzag in de jaren 1970
en -80: Voor het opleiden van nieuw instromend personeel en de om- en
bijscholing van al het in dienst zijnde KLu-personeel werd het Commando
Logistiek en Opleidingen (CLO) ingeschakeld. Dit CLO had hiervoor een
scala aan opleidingsinstituten ter beschikking. Als iemand moest worden
opgeleid voor (dienstplichtig) soldaat ging hij naar de Luchtmacht
lnstructie en Militaire Opleidingen School (LIMOS) te Nijmegen, Moest
een persoon worden opgeleid tot onderofficier dan ging hij of zi1 naar de
Koninklijke Kaderschool Luchtmacht (KKSL) aan de Koningsweg te Arn-
hem. Technische opleidingen werden verzorgd aan de Luchtmacht
Elektronische en Technische School (LETS) op het Groot Heidekamp bij
de vliegbasis Deelen.
Officiersopleidingen waren hetzij op de Koninklijke Militaire
Academie (KMA), dan wel op de Luchtmacht Officiersschool
(LUOS), afhankelijk van of een officier BOT-er dan wel BBT-er
werd. De niveauopleidingen voor de officieren werden ver-
zorgd op de luchtmacht Stafschool op de vliegbasis Ypen-
burg (LSS). Kon de KLu de opleiding zelf niet verzorgen - iets
dat in dre tijd veel minder voorkwam dan tegenwoordig - dan
werd pas uitgeweken naar een externe opleidingsmogelijk-
heid. Deze Klu-opleidingscentra zouden na het einde van de
koude oorlog niet aan rigoureuze veranderingen ontkomen.
Die veranderingen hebben geleid tot de huidige situatie,
waarin de KLu opleidingen zijn geconcentreerd op de Vlieg-
basis Woensdrecht.

ln deze twee artikelen zal worden geschetst hoe de oplei-
dingen van de Koninklijke Luchtmacht tegenwoordig zijn
georganiseerd. Vanuit de hierboven beschreven situatie
zal eerst worden ingegaan op de stapsgewijze concentra-
tie van opleidingen op Woensdrecht door de jaren heen.
Daarna wordt beschreven hoe de huidige organisatie er uit
ziet. Daarbij beperken wij ons tot de beheersorganisatie
Opleidingen KLu en de cursusverzorgende instantie
Koninklijke Militaire School Luchtmacht. De rol van de
Directie Personeel Koninklijke Luchtmacht op het gebied
van opleidingsbeleid valt buiten het bestek van dit artikel.

Het begin: Oprichting EMVO.
Klu-opleidingen en de Vliegbasis
Woensdrecht waren reeds lang gele-
den met elkaar verbonden. lmmers, in

de opbouwperiode van de KLu na de
Tweede Wereldoorlog waren op de
Vliegbasis Woensdrecht gedurende
vele jaren vliegeropleidingen
gevestigd. De poortwachter van de
vliegbasis - een Lockheed T-33 staal-
trainer in de kleuren van het ver-
maarde demoteam "Whisky Four" -
en het op de basis opgestelde Har-
vard lesvliegtuig herinneren nog aan
die periode. De tegenwoordige oplei-
dingen op Woensdrecht hebben ech-
ter geen directe relatie met die histo-
rie. De opbouw van de huidige oplei-
d i ngs-organisatie op Vliegbasis
Woensdrecht is begonnen in 1988. De
leiding van de KLU zag zich reeds
lange tijd geconfronteerd met een
hoog uitvalpercentage van leerling-
vliegers in de Verenigde Staten. Dit
was niet alleen uit financieel ooopunt



ongewenst, maar ook vanuit het

oogpunt van teruglopende aantallen
kandidaten en de reeds gedane
investering in werving en selectie.
Men zocht de oplossing van het pro-
bleem in een vooropleiding in

Nederland, waarmee de leerling
zowel werd voorbereid op de wijze
van opleiden in de Verenigde Staten

- duidelijk anders dan men in
Nederland gewend was - als een
basis vliegopleiding ontving, waar hij

tijdens zijn eerste periode van
gewenning en taalaanpassing in de
VS op zou kunnen teren. Aangezien
op de Vliegbasis Woensdrecht juist
een grote hoeveelheid infrastructuur
was neergezet ter voorbereiding op
de plaatsing van Amerikaanse kruis-
vluchtwapens - en vervolgens was
verlaten omdat die plaatsing niet
doorging - en daar nog steeds een
startbaan lag, was de vestiging van
die nieuwe vliegeropleiding op
Woensdrecht een voor de hand lig-
gende keuze. Onder leiding van
Lt-Kol H.G.M. Reijs werd de Elemen-
taire Militaire Vlieger Opleiding
(EMVO) opgericht. Een opleiding die
niet alleen de eerder genoemde
vliegopleiding omvatte, maar daar-
mee gei'ntegreerd ook de militaire
officiersopleidi ng (voorheen de
opleiding Reserve Officier Vlieger -
ROVL). Met die integratie van de
ROVL in de nieuwe opleiding was
ook het eerste stukje LUOS naar
Woensdrecht verhursd.

De LUOS en KKSL komen naar
Woensdrecht
Aan het eind van de jaren 1980 was
er ook sprake van veranderingen bij

de LUOS zelf. De infrastructuur
waarin die school was gevestigd op
de Vliegbasis Gilze-Rijen en op het
nabijgelegen Kamp Prinsenbos, vol-
deed niet meer aan de eisen van de
tijd en verkeerde veelal in een slech-
te staat van onderhoud. Renovatie
en nieuwbouw zouden vele miljoe-
nen gaan kosten. Ook in dit geval
werd uitkomst gevonden in de
beschikbare faciliteiten op Vliegba-
sis Woensdrecht. ln de zomer van

1990 verhuisde de LUOS in weste-
lijke richting; niet alleen de militaire
officiersopleidingen (BBï ROAG en

niveau-opleiding), maar ook de vak-
technische opleidingen Grondoper-
atiën (inclusief hondengeleiders en

N BC-verdediging), Administratie,
Personeelszaken en Bedrijfs-econo-
mische Zaken (APB) en lnlichtingen
& Veiligheid; deze laatste rond die
tijd uitgebreid met opleidingen Vlieg-
operationele Ondersteuning. Er vond
een samenvoeging plaats met de
reeds aanwezige EMVO binnen de
Opleidingsdienst , waarbij de oplei-
dingen die uit Gilze-Rijen over kwa-
men werden ondergebracht als het
Nn 1 lnstructie- c.q Opleidings-
squadron en de EMVO officieel werd
omgedoopt in het Nr: 2 (EMVO)

Squadron. Vanaf dat moment was er
sprake van de nieuwe Luchtmacht
Officiersschool.

lnmiddels was er ook een beweging
in gang gezet die zou gaan leiden
tot een grotere concentratie van

opleidingen. De LUOS kreeg nauwe-

lijks de tijd om te wennen aan haar
nieuwe omgeving; zij kreeg na korte
tijd gezelschap van de collega's uit

Arnhem, toen de KKSL werd opge-
heven en ook de daar onderge-
brachte opleidingen naar Woens-
drecht verhuisden. Deze verhuizing
was reeds in april 1991 voltooid. Het

Nr 1 l/O Squadron omvatte toen vijf
opleidingsafdelingen (OAs): OA lniti-
ële Militaire Opleidingen, OA Grond-
operatiën, OA APB, OA lnlichtingen
& Veiligheid en OA Niveauopleidin-
gen.

DMLO
lnmiddels was ook de opheffing van

CLO aanstaande. De opleidingsta-
ken van dit commando zouden deels
worden gedecentraliseerd, en deels
worden ondergebracht bij de DPKLu

in Den Haag. Daarmee zouden de
opleidingsonderdelen onder com-
mando worden gesteld van de
Directeur Personeel KLu. ïct de te
decentraliseren taken behoorden de
activiteiten van het Bureau Oplei-
dingskundige Ondersteuning van
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Staf CLO . Deze werden samenge-
bracht met de cursussen op het
gebied van didactiek en communi-
catieve vaardigheden van het voor-
malig Algemeen lnstructie Centrum
op Gilze-Rijen in een nieuw organi-
satie-element. ln combinatie met een
te ontwikkelen rol als "kenniscen-

trum" op het gebied van leiderschap

-onder aansturing van de nieuwe
Stuurgroep Leidinggeven van de
KLu - werd hiertoe in 1991 de
Dienst Militair Leiderschap en Oplei-
dingskunde opgericht.

Voor deze snel gegroeide organisa-
tie dekte de vlag "LUOS / Vliegbasis
Woensdrecht" de lading van oplei-
dingsactiviteiten niet meer: Ook
daarvoor was een oplossing
inmiddels voorbereid: De naam
werd gewijzigd en per 2 september
1991 werd door Hare Majesteit de
Koningin het predikaat "Koninklijke"
verleend aan "de Militaire School
Luchtmacht, gevestigd op de Vlieg-
basis Woensdrecht". Het onderdeel
zou de volgende jaren bestaan als
"Koninklijke Militaire School Lucht-
macht Vl ieg basis Woensd recht"
(KMSL Vrb Wdt).

ln een tijd waarin de veranderingen
elkaar nog niet zo snel opvolgden
als tegenwoordig, waren er velen die
veruvachtten dat er nu aan alle ver-
anderingen wel een einde zou
komen. Dat bleek echter een misvat-
ting: de wereld bleef veranderen, de
KLu veranderde en de opleidingen
veranderden mee. Met name in
onder leiding van Kol C.G.J. Hilde-
rink werden nieuwe wegen ingesla-
gen: de KMSL Vlb Wdt ging zich
toeleggen op het voorbereiden van
militairen op uitzendingen, in het
begin in samenwerking met het
toenmalige Centrum Voor Vredes-
operaties van de KL in Ossendrecht.
Paarse samen-werking die "bottum
up" ontstond. Er werd gewerkt aan

een moderne bedrijfsvoering, waar-
bij concu rrerende offertestel I ing niet
werd geschuwd - en met succes. En

natuurlijk werd de "core business"
niet vergeten en werd gewerkt aan
het verbeteren van de opleidingen.
Naast de veranderingen die de
KMSL Vlb Wdt zelf in gang zette,
vonden er ook veranderingen plaats
die van buitenaf werden opgelegd.
Zo verhuisden de militaire officiers-
opleidingen in 1995 naar de KMA.

De gei'ntegreerde militaire vliegerop-
leiding die de EMVO was, werd
daarmee verbroken, tot grote teleur-
stelling van velen die juist in de
geïntegreerde opzet een belangrijke
succesfactor van de EMVO zagen.
Een andere ontwikkeling in het
midden van de jaren 1990 was de
defensiebrede doelmatigheids-ope-
ratie in het kader van de "Spoor 1"

maatregelen, naar de voorzitter van

de Projectgroep Opleidingen, SBN

Simonis bekend geworden als de
"Simonis-operatie" . Deze
Bezuinigingsronde leidde uiteindelijk
tot een generieke bekorting van de
opleidingsduur en de samenvoeging
van diverse (gelijksoortige) opleidin-
gen van de krijgsmachtdelen.
Ongeveer gelijktijdig met de
genoemde doelmatig heidsoperatie
viel in 1995 het besluit om de
opkomstpl icht voor dienstpl ichtigen
op te schorten. Dit luidde het einde
in van de LIMOS, waarna de reste-
rende opleidingen voor Klu-solda-
ten - nu BBTers - verhuisden naar
de KMSL Vlb Wdt.

lnmiddels stond ook de laatste con-
centratie van opleidingen in de stei-
gers: de Werkgroep lntegratie Oplei-
dingstaken LETS en LIMOS (WIOLL,

na 1995 geschreven met een L)

bereidde de vorming voor van een
"Opleidingscentrum Koninklijke
Luchtmacht", waarin alle opleidingen
zouden worden geconcentreerd.
Aan dat uitgangspunt werden echter
gaandeweg concessies gedaan,
toen het uit oogpunt van doelmatig-
heid beter bleek om een aantal "klei-

ne" wapensysteemgebonden oplei-
dingen op of nabij de operationele
gebruiker te positioneren. Zo bleven
de vaktechnische opleidingen voor
geleide wapens, meteorologie,
gevechts- en verkeersleiding buiten
de concentratie. De LETS werd uit-
eindelijk in 1999 opgeheven en haar
opleidingstaken werden onderge-
bracht in het 133 Elektronische en
Technische Opleidingen Squadron
van de KMSL Vlb Wdt, Het nieuwe
lesgebouw waarin dit squadron
werd gehuisvest, tezamen met het
1 30 Militaire Opleidingen Squadron
en het 132 DMLO Squadron, kreeg
als complexnummer 85, ter herinne-
ring aan het grootste lesgebouw op
de LETS dat hetzelfde nummer
droeg.

lnmiddels was in 1997 binnen de
KLu de herziening van de topstruc-
tuur in gang gezet. Daarbij werd
besloten om de centrale beheersta-
ken voor opleidingen uit de DPKLu
te ontvlechten en op te dragen aan
de Commandant KMSL Vlb Wdt als
ressortcommandant opleid i ngen.
Nadat ook deze concentratie door
diverse werkgroepen was voorbe-
reid, vond in de zomer van '1999 de
overdracht van deze taken plaats en

was de concentratie van oplei-
dingstaken voltooid. Hoev;el, in de
KLu aan het begin van de 21e eeuw
is "voltooid" een begrip met een
zeer beperkte houd baa rheidsdu u r.

Zo bleek al snel dat de op de teken-
tafel probleemloze samenvoeging
van KMSL, Vliegbasis Woensdrecht
en Ressort Opleidingen in éen
onderdeel met een commandant, in

de praktijk de nodige problemen
met zich meebracht. Dit werd de
aanleiding voor de volgende aan-
passing van de organisatie.

Per '1 januari 2003 heeft de Konink-
lijke Militaire School Luchtmacht
Vliegbasis Woensdrecht (KMSL Vlb
Wdt) een rigoureuze verandering
doorgemaakt. De naam werd gewij-
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zigd in "Opleidingen KLu"; hiermee
werd OKLu herkenbaar als één van

de drie Ressorts. Een verandering
die veel verder gaat dan de naams-
wijziging op het eerste gezicht doet
vermoeden. We laten de toenmalige
Commandant van het Ressort Oplei-
dingen KLu (C-OKLu; Kolonel E.J.

Oliemans) aan het woord om een en

ander te verdu idel ijken:

Met de overdracht van de taken, ver-
antwoordelijkheden en bevoegdhe-
den van de KMSL en de Vliegbasis
WDT aan respectievelijk de Com-
mandant KMSL en de Commandant
Vliegbasis WDT draag ik feitelijk
twee van mijn drie petten over. Hier-

door kan ik mij veel beter dan voor-
heen richten op mijn functie als Res-

sortcommandant; in welke functie ik

verantwoordelijk ben voor het

beheer van vrijwel alle opleidingen
van al het Klu-personeel. lmmers
KLu-personeel wordt voor een

belangrijk deel buiten het agglome-
raat Woensdrecht opgeleid. Daar-
naast kunnen de nieuwe comman-
danten KMSL en Vlb WDT zich
nadrukkelijker concentreren op de
producten die zij moeten leveren.

Voor de KMSL is dat het product
"opleidingen verzorgen voor leerlin-
gen en cursisten" - in welke hoeda-
nigheid het slechts een van de vele
scholen is die "werkt" voor "Oplei-

dingen KLu" - en voor de Vliegbasis
zijn dat de producten "openstelling
van de vliegbasis" en "ondersteu-
ning van het agglomeraat", dus
inclusief het LCKLu en het LMG.

Niet alleen is het gros van de door
KLU instanties verzorgde opleidin-
gen sedert het eind van de jaren

negentig dus gecentraliseerd bij de
KMSL op de Vlb WDT en vond
vanaf die tijd het beheer van oplei-
dingen aldaar plaats, maar dit insti-
tuut kreeg eveneens een andere
plaats in de organisatie van de KLu.

ln de nieuwe topstructuur van de
KLu werd het beheer van opleidin-

gen opgedragen aan het Ressort

Opleidingen, dat naast de Tactische
Luchtmacht en het Logistiek Cen-

trum KLu rechtstreeks onder de BDL
ressorteert. Het maken van beleid

op het gebied van opleidingen bleef
een taak van de DPKLu, maar het

beheer van alle opleidingen voor

Klu-personeel werd de verantwoor-

delijkheid van dit nieuwe Ressort

Opleidingen. De enige opleidingen
die hiervan werden uitgezonderd
waren de officiersopleidingen aan

de KMA, de vliegeropleidingen en

de niveau-opleidingen aan het lDL.

De uitvoering van de opleidingen is

de verantwoordelijkheid van een

groot aantal scholen. Hier is de

KMSL er éen van; wel de grootste,

maar op de KMSL wordt 'slechts'

iets meer dan een derde deel van al

deze opleidingen vezorgd. Het
andere deel wordt elders binnen en

buiten de KLu verzorgd. Binnen de
KLu de al eerder genoemde vak-

technische opleidingen Meteorolo-
gie, Geleide Wapens, Luchtverkeers-
beveiliging, Gevechtsleiding, etc,

maar ook praktijkgerichte oplei-
dingsdelen op de diverse onderde-
len (de Werkplek Gerichte Opleidin-
gen en Opleiding Tijdens Tewerk-

stelling). Buiten de KLU gaat het om

cursussen en opleidingen die wor-

den verzorgd door opleidingsinstan-
ties van andere krijgsmachtdelen
(het OTCLOG , het PCGOK , het

OTCRijden , het OCMGD , etc),
civiele instanties (vooral veel maat-
werkopleidingen) en andere naties
(zoals bijvoorbeeld de Patriot oplei-
dingen in de USA).
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Erkenning en waardering voor de postactieven
'All in one family"(retired airforce service member)
Postactieven kaart met foto
Betrokkenheid bij de Koninklijk Luchtmacht
Communicatie d.m.v intranet en internet
Communrcatie middels eigen periodiek
Ontmoetingspunt tijdens Open Dagen
Opzetten en borging van contactgroepen
Faciliteiten voor door de KLu erkende contactgroepen
Accreditatie voor het Centraal Militair Hospitaal
Afscheidsreceptie bij dienstverlating (gevoel van
waarderingl).
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Volledige erkenning en waardering voor de postactieven.
"All in one family" is voor wat het beleid betreft (FLOI
UPW een succes. Het beleid zal zich nu gaan richten
op de mogelijkheid om de definitie op te rekken.
Postactievenkaart maakt onderdeel uit van een nieu-
we serie KLU (toegangs) kaarten.De nieuwe postactie-
venkaart maakt deel uit van deze zogeheten doelgroe-
penkaart. Verwachting is dat er begin 2005 een aan-
vang gemaakt wordt om de kaart gefaseerd te ver-
strekken aan die leden van de contactgroepen die
recht kunnen doen gelden op een postactievenkaart.
Betrokkenheid van de postactief naar de KLU toe laat
in principe niets te wensen over maar kan door de

I
2

ClIAusi gilet
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KLU nog aanzienlijk verbeterd worden door inzet van
postactieven meer dan nu mogelijk te maken (win-win
is hier zeer gemakkelijk!).

5 Communicatie middels intra-l internet. Hier hebben wij
een voortgang geboekt. Met een drietal contactgroe-
pen zijn wij bezig om tot een standaardisatie van lay-
out te komen zodat deze dan vanuit de KLU onder-
steund kunnen worden (andere vormen van lay-outs
zullen dan niet langer aan WWW.Luchtmacht.nl
gekoppeld blijven).

6 Over KuPActief kan ik kort zijn. Het wordt gezien als
het bindmiddel in de communicatie naar de collegae
en gaat naar 27 landen op alle 5 de werelddelen.

7 Open Dagen. "DE TENT"behoeft geen verdere toelich-
ting: wordt wegens succes geprolongeerd.

8 Het netwerk van 12 contactgroepen is compleet.Deze
contactgroepen hebben een erkenningsovereenkomst
met de KLU waarin de wederzijdse rechten en plich-
ten zijn vastgelegd.

9 Minimale door de KLU te verlenen diensten en faci-
liteiten zijn vastgelegd. Het doet deugd te horen en
zien dat onderdeels- commandanten veelalleÍs exfra's
Ieveren. De leiding van de Klu heeft zich gecommit-
teerd om voor drie socials in 2005 per contactgroep
de personee/s/asÍen ten behoeve van ParesÍo Íe bud-
getteren

10 Hierover is helaas nog geen nieuws te melden
11 Ja,er is nu voor iedereen die met FLO I UPW gaat in

2004 een afscheidsreceptie met een tegenwaarde
€620,- mits deze in een mess gehouden wordt.

Po st a cti eve nte nt G i lze -Rije n, 2002

Po sta cti ev e nte nt Tw e nth e, 2003
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ALGEMEEN HANDJE STEV KLU

LUC H TMACHïMUSEUM

SECTIE IíLU HISTORE

sol.t RoTATIES

OPEN DAGEN

Postacti eve nte nt Vo I kel. 2004



Van Weerden Poelman fonds
Dat gebeurt mij toch niet?

maar niet altijd voor de volle 100%.
Wanneer de bijdrage incidenteel is
valt dit over het algemeen wel op te
vangen, anders wordt het wanneer
de hulpverlening structureel beno-
digd is. Een eigen bijdrage wordt
dan voor sommigen een obstakel die
onoverbrugbaar lijkt en die te zwaar
op het gezinsbudget drukt. Buiten
de medische problemen ziI le niet te
wachten op financiële problemen.

Wat velen niet weten is dat de
Koninklijke Luchtmacht zich gelukkig
prijst met een onafhankelijk Fonds
(dat wil zeggen een op zichzelÍ ope-
rerende) genaamd de Stichting "Het

Van Weerden Poelman Fonds". De
naam van het Fonds is verbonden
aan de oud-vlieger Hendrik Van
Weerden Poelman, die in zijn militaire
loopbaan met de beperkte middelen

Majoor Hendrik Van Weerden Poel-
man, geboren op 21 oktober 1890 in

het west Javaanse Serang.

Wanneer de KLU-militair de mili-
taire dienst gaat verlaten worden er
plannen gemaakt wat met de vrije
tijd wordt gedaan. Alles lijkt voor
elkaar en het leven na de militaire
dienst kan beginnen. Maar heÍ is
logisch dat er op latere leeftijd
medische klachten om de hoek
komen kijken. Ook financieel kan
het je soms tegen zitten. Een ver-
keerde keuze of financieel gebied
kan iedereen wel eens maken. Je
hoort heÍ misschien wel eens van
een oud-collega en denkt dat het
jezelf niet overkomt.

Toch ontkom je er niet altijd aan en

word je geconfronteerd met de medi-
sche wereld. Over het algemeen
zorgï de zi e kte koste nverzekeri n g

voor een goede dekking. Toch blijkt
in de pra<rilk dat bij langdurige
kwesties een sigsn bijdrage wordt
verlangd van de verzekerde. De
AWBZ (de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten; draagt bij aan de
onkosten voor medische vezorging

die hij had collega-
's probeerde te
helpen. ln de loop
der jaren is het
Fonds uitgegroeid
tot een redelijk ver-
mogend Fonds en
kunnen individuen
die actief bij de
Luchtmacht zitten
rnaar ook zij die
niet meer in actieve
dienst zijn de hulp
inroepen van dit
Fonds. Het helpen
in geval van soci-
aallmedisch finan-
ciële problemen
staat hoog in het
vaandel binnen de
Raad van Beheer
van de Stichting. De Raad van
Beheer is samengesteld uit een
doorsnede van de Luchtmachtpopu-
latie. Alle categorieën (Korporaal,
Onderofficiei Officie[ BD-ers en
Geestel ij k Verzorge r) ziln vertegen-
woord igd.

Vaak hoor je de mensen zeggen: "lk

kan me niet voorstellen dat iemand
een beroep op anderen moet doen
om financiële problemen op te los-
sen. We leven toch in een moderne
vezorgingsstaat waar alles goed
geregeld is". De praktijk leert echter
anders. Achter bovenstaande opmer-
king schuilt een web van medische
en/of sociale problemen die voor
sommigen onoverbrugbaar wordt. Bij

structurele problemen kan dit Fonds
in veel gevallen uitkomst bieden.
OOK VOOR U WELLICHT!!!!

Mocht U onverhoopt in de situatie
terechtkomen dat hulp van buitenaf
noodzakelijk is, schroom dan niet
aan te kloppen bij het Fonds. Het tij-
delijk negeren van financiële proble-
men lost niets op en zorgï over het
algemeen voor grotere problemen in

Hendilk Van Weerden Poelman tijdens een van de
vermaarde formatievluchten met de formatie "De vijf vingers
aan een hand".

de toekomst. Voor hulp kunt U

terecht bij de MDD (Maatschappe-
lijke Dienst Defensie). Het Secretari-
aatsadres is: Dhr R.B. Sondet
Kamerlingh Onneslaan 32, 1171 AG
Badhoevedorp.
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Van 12 november
2004 tot en met 14

augustus 2005
organiseert het Mil-
itaire Luchtvaart
Museum te
Soesferberg de
expositie 'Kamp

van Zeist schrijft
geschiedenis'.
Centraal in de
expositie staat een
fotoserie van de
fotograaf Mischa
Keijser die op ver-
rassende wijze
sporen van het mil-
itaire verleden van
het Kamp van Zeist
in beeld brengt.

ln opdracht van het Militaire Luchtvaart Museum verken-
de de fotograaf Mischa Keijser de afgelopen maanden
het hart van de Utrechtse Heuvelrug op zoek naar herin-
neringen aan het militaire verleden van het Kamp van

Zeist. De expositie vormt de weerslag van deze zoek-
tocht en geeft tevens een beeld van de bestemming die
het Kamp van Zeist anno 2004 heeft. De foto's van Mis-
cha Keijser worden gecompleteerd met originele objec-
ten en authentiek beeldmateriaal uit militaire archieven.

ln de expositie 'Kamp van Zeist schrijft geschiedenis'
passeert de militaire geschiedenis van het gebied tus-
sen Zeist, Wouden-
berg, Soest, Amers-
foort en Leusden
vanaf het begin van
de negentiende
eeuw de revue. ln
'1804, precies twee
eeuwen geleden,
liet de Franse gene-
raal Marmont op
het hoogste punt in

dit toen nog boom-
loze landschap, ter
ere van Napoleon,
een opvallend

monument oprichten dat later bekendheid kreeg als

de Piramide van Austerlitz. ln de loop van negen-
tiende eeuw ontwikkelde het gebied zich tot één van

de belangrijkste oefenterreinen voor het Nederland-
se leger. Het centrum van de militaire activiteit was
toen inmiddels verschoven naar een gebied, even

ten zuiden van Soesterberg. Op den duur dwong
die geregelde militaire aanwezigheid tot de aanleg
van een permanent kampement, dat in 1861 de
benaming Kampveld Zeist kreeg en toen met stenen
palen werd afgebakend. ln de praktijk vond de
naam Kamp van Zeist ingang. Vanaf het laatste
kwart van de eeuw was het vooral het Wapen der
Genie dat het kamp benutte.

Heï Kamp van Zeist behield zijn betekenis voor de
Genie tot aan de Tweede Wereldoorlog. Een zeer
bijzondere episode in de geschiedenis van het
gebied vormt de periode van de Eerste Wereldoor-
log. Na het uitbreken van de "Groote Oorlog" kreeg
ons land te maken met grote vluchtelingenstromen,

waartoe ook een omvangrijke groep Belgische militairen
behoorde. Deze militairen werden ontwapend en vervol-
gens in het Kamp van Zeist geïnterneerd, omdat ons
land strikt neutraal wenste te blijven.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakten de Duitsers
gebruik van het Kamp van Zeist Zij vestigden er een

munitiedepot, fokten er konijnen en kweekten er groen-
ten in kassen. Aan het einde van de Tweede Wereldoor-
log namen de geallieerden tijdelijk hun intrek in het

kamp. Sinds 1950 maakt de Koninklijke Luchtmacht
gebruik van het Kamp van Zeist Zij concentreerde er in

het bijzonder haar vervoersmiddelen
voor het transport over weg alsook het

onderhoud daarvan. Vanaf eind jaren
'70 werd hel Kamp van Zetst eveneens
benut voor legering en administratie
ten behoeve van de Vliegbasis
Soesterberg, Bovendien werd een

aantal ondersteunende faciliteiten voor
het 32 Fighter Squadron op het terrein
ondergebracht, zoals een personeels-
winkel, een school en een ziekenhuis.
Door efficiencymaatregelen en de Val

van de Muur ziln al deze organisatie-
elementen op den duur definitief van

het terrein verdwenen.

9.' . .
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Het'Wright Cycle Company'
gebouw.

Wilbur en Oliver Wright's
fietsenbedrijf was van 1Bg5

tot 1897 in het Wright Cycle
Com pany gebouw gevestigd.
Het gebouw is nu deel van

Dayton Avi ation Heritag e

National Historical Park in
Dayton, Ohio.

door Jacques A.C. Bartels

Een 'Pelgrimsreis' ÍtaaÍ Dayton
EIke zich zelf respecterende luchtmachtman of -vrouw heeft natuurlijk min- En dan breekt de dag aan waarop je
sÍens een keer het Militaire Luchtvaart Museum te Soesterberg bezocht. 'pelgrimsreis' beginfl Aangekornen in
Vorig iaar was het 100 jaar geleden dat op 17 december 1903 de gebroeders Detroit loop je tegen de gevo gen van
Wright, vernuftige rijwielmakers met een bijna wetenschappelijke belang- '9111' aan. Voor een land dal zlcn za
stelling voor het vliegen van vogels, uit Dayton, Ohio, er in slaagden bij Kill aangevallen voelt, zijn de maatrege-
Devil Hills, Kitty Hawk aan de oceaankust in Virginia, hun bouwsel eerst voor len te begnjpen, Ooit was er een
12, Iater die dag voor 59 seconden in de lucht te houden. De eerste bemande 'shoebomber' met explosieven in zln
vlucht met een motorvliegtuig in de geschiedenis!! Het is lJ alten bekend. hakken. Dat betekende dat ik miln

(leren) schoenen moest uittrekken en
Na vele jaren mlJ bezig gehouden te nis raakvlakken heeft met de Ameri- deze aan een streng ondezoek
hebben met de geschiedenis van de kaanse luchtmacht, heb ik materiaal moest laten ondeMerpen. Dat de
Koninklijke Landmacht, deed het gezocht met de bedoeling dat te overige 90% van de mensen op het
eeuwfeest van het vliegen mijn oude schenken, wat ook gebeurd is. Met vliegveld rondsloften in'sneakers',
líeÍde voor de luchtvaart in alle heftig- name richtte ik mij op het dankbare zou een kwaadwíllende toch op ande-
heid weer opvlammen. In wezen werd werk dat onze bergingsdiensten ver- re gedachten moeten brengen.. .

ik dus 'post-actieí'... richten bij het opgraven en identifice- Enfin, schoenen terug en hup in de
Surfend over het net kwam ik zo op de ren van omgekomen militairen zoals 'shuttle'naar Dayton, een uurtje vlie-
site van het United States Air Force vliegtuigbemanningen. Na enig zoe- gen van Detroit. lVidden in de nacht
lVuseum op de WrighlPatterson Air ken kwam ik uit bij de zoon van de aangekomen, auto opgepikt en op
Force Base, Day'ton, Ohio. immer (post-) actieve A.P de Jong, de weg naar mijn appartementenhotel,
(www.wpafb.mi/rnuseum/dirhtm) majoor de Jong die mrl een CDROI\4 handig voor een weekje. Natuur lk in
Aangezien ik nog enige 'Flying opstuurde vol met beeidmateriaal van het pikdonker verdwaald en toen
Dutchman -punten overhad, werd de bergingen van met name vliegtuigen maar naar de hooídpoort van "Wright-
verleiding wel heel groot om dit in van de USME Ook vezamelde ik Pat" gereden, zoals de basis teÍko-
'1923 opgerlchte museum en enige materiaal over het enige "Koninklijke" zend wordt genoemd. "Gewapend"
luchtvaarthistorische locaties te squadron dat de Amerikanen ooit in met een sticker van de 'Air Force
bezoeken. lk besloot een weekje naar hun gelederen hebben gehad, het History Unit Roya Netherlands Air
Dayton te gaan. 32ste FIS Squadron op Soesterberg, Force" oÍtewel de Sectie Luchtvaart
Aangezien onze luchtvaartgeschiede- beter bekend als de "Wolfhounds". Historie, meldde ik mlj bij de poort.
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De sticker deed wonderen. Een breed
geschouderde MP reed mij in zijn

even ind ru kwekkende pol itiewagen
een stuk voon Even later lag ik in mijn
'kingsize' bed. lmmers, alles is groot
in de States...
De volgende dag, zondag, ging ik
voor een eerste verkenning naar het

museum. Mijn eenvoudige, naar US

begrippen althans, auto geparkeerd
temidden van grote pick up trucks al

dan niet voozien van patriottische
nummerplaten. Een Amerikaan laat

zien dat'ie 'postactief is! Het impo-
sante museum is gevestigd naast c.q.

op een oude startbaan van het enor-

me vliegveld. Buiten staan onder
meer raketten opgesteld, vliegtuigen
waaronder een Ju-52, en een ver-

keerstoren zoals die door de USAAF
in de Tweede Wereldoorlog in Enge-
land gebruikt werd. Naast het immen-

se parkeerterrein is een ruimte met
gedenkstenen en dergelijke van

Bomb Groups die hier hun dienstijd
en hun kameraden herdenken., Het

museum bestaat uit een lMAXtheatef
een centrale hal en drie met elkaar
verbonden reusachtige booghallen.
Daar zouden ze dan moeten staan,

die honderden (!) vliegtuigen. Het
leek mij verstandig om eerst een
'quick scan' te doen zodaï ik wist hoe-

veel tijd ik van de dagen dat ik Dayton
was, in het museum'moest' doorbren-
gen en hoeveel ik over had om de
luchtvaarthistorische plekken in en om
Dayton te bezoeken, De 'quick scan'
duurde ruim drie uur Vervolgens heb
ik de "shop' bezocht vol boeken,
briefkaarten, modellen (veel Duits!),

kleding en andere souvenirs. Een

snelle rekensom leerde mij dat het

verstandig was meteen "Friend" van

het museum te worden. Naast het

abonnement op het vier maal per jaar
verschijnende'Journal', kreeg ik

meteen Vriendenkorting van 20o/o. Hel
lidmaatschap verdient zich zo wel

heel snel terug. Overigens, briefkaar-
ten kun je vanuit
het museum niet

meer vezenden.
Sinds 9111 zijn alle
postbussen uit

overheidsgebou-
wen verwijderd...
Net als bij het MLM

is er een kleine staí
gesecondeerd door
een grote schare
vrijwilligers. De win-
kel, de informatiebalie, uiteraard de
Vriendenbalie, de ticketverkoop bij het

IMAX, de operator van een simulator
als ook de zaalwachten, allen steken

er een eer in om op de bekende
Amerikaanse wijze behulpzaam te

zijn, De rest van de dag heb ik bood-
schappen gedaan in een 24 uur per

dag open zijnde reusachtige soort
Albert Heijn, waarbij ik nog de groot-

ste moeite had om "normale" melk,

boter; kaas en dergelijke te vinden in

plaats van 'low fat, low calories'pro-
ducten. Overigens, aan de doorsnee
bezoeker te zien hielpen al deze pro-

ducten toch niet echt...
Maandag terug naar het museum. ln

de eerste hal wordt op een zeer aan-
sprekende manier de ontwikkeling
van de luchtvaart tentoongesteld.
Vanaf Khensu, de Egyptische Naviga-

tor van de hemelen uit 1000 voor
Christus via Da

Vinci en Zeppelin
tot, weliswaar een

replica maar toch,

een exemplaar
van de Wright Mili-

tary Flyer uit 1909,

Het exemplaar
heeft wel een ori-
ginele moto[ ooit
geschonken door
Orville Wright.

Langs de wanden

en dat gaalzo het hele museum doo[
vindt men op fotopanelen met duide-
lijke grote letten tekst en uitleg over de
periode waar dat gedeelte van de hal

over gaat. Net als in Soesterberg zijn

het niet alleen vliegtuigen die het

bekijken waard zijn, maar ook tal van

twee c.q. driedimensionale voonruer-

pen. U itrusti ngsstukken, schilderijen
en documenten roepen een beeld op
passend bij de tentoongestelde vlieg-
tuigen. De collectie vliegtuigen uit de
Eerste Wereldoorlog mag bepaald
groot worden genoemd. Uiteraard

ontbreekt een Fokker D Vll niet, even-

als een onderste boven opgehangen
(ziet er wel spectaculair uit!) Fokker
Dr I driedekker: Beide Fokkers zijn

overigens niet van echt te onderschei-
den replica's. Naast Engelse en Fran-

se jagers is een originele Caproni
Ca.36 bepaald indrukwekkend. Ook
naar huidige maatstaven is dit een
g rote tweemotorige d u bbeldekker
bommenwerper: De op vliegtechnisch
gebied interessante periode tussen

beide wereldoorlogen, komt ruim aan

de orde. Een mooi voorbeeld van wat
de restauratieafdeling van het

museum allemaal kan, is de tentoon-
gestelde Douglas 0-3BE ln 1940

crashlandde deze verkenner in de wil-

dernis van Alaska. ln 1968 werden de
goedbewaarde restanten per helicop-
ter weggehaald om gerestaureerd te

worden, Het resultaat mag er zijn.
Overigens, zowel het Aviodrome als

het MLM halen interessante vliegtuig-
wrakken of onderdelen daarvan uit
"the middle of nowhere". Voor mij bij-

zonder was wel het zien van Martin B-

10 bommenwerpel een type dat voor

de oorlog in ons voormalige lndie



heeft gevlogen. Dit exemplaar is nog
het enige dat resteert. Dan komt
natuurlijk de Tweede Wereldoorlog aan
bod. lk kan hier wel lyrisch de vele
tientallen Amerikaanse, maar ook Brit-
se en Duitse vliegtuigen beschrijven,
maar dat zou teveel ruimte vergen. U

mag er vanuit gaan dat "alles" er staat,
Voor mij was van belang dat er ruim
aandacht geschonken werd aan het
vele en dankbare bergingswerk van
met name de Klu. Onderdelen van
Charlie Taylor's B-24 Liberator en

foto's van de berging in het lJsselmeer
gaven een goed beeld. Naast een V-2

op een originele'Meiler'-transportwa-
gen, stond ook een Franse treinwagon
opgesteld met levensechte poppen
die krijgsgevangen Amerikaanse pilo-

ten moesten voor stellen. Wat mij wel
opviel is dat er geen aandacht
besteed werd aan wat de Britten eru-
diet operatie "Manna" noemden en de
Amerikanen "Chow Hound", de voed-
seldroppings boven hongerend Neder-
land aan het eind van de oorlog. Om
een aantal redenen indrukwekkend
was de B-29 Superfortress, "Bockscar"
genaamd, die op 9 Augustus 1945 de
tweede atoombom, nu op Nagasaki,
afgooide, Het meest spreken mij de
vliegtuigen uit het begin van de straal-
periode aan en die van de Koude oor-
log. Daar stonden naast een
reusachtige bommenwerper als de
Convair B-36J 'Peacemaker' en de
prachtig vormgegeven B-58'Hustler',
straaljagers als de Lockheed P-80
'Shooting Star', de Republic F-84
'Thunderjet' en drie F-86'Sabres',
waarvan een zonder beplating waar-
door het binnenwerk goed te zien is.

Lopend langs de Korea en de Vietnam

periode met de bijbehorende jagers,

heli's, transportkisten kom je dan bij

de grote F-105 'Thunderchief' en de
nog imposantere F-111 'Raven'.

Kijkend naar een opgestelde F-'16 zie
je de lessen van de legendarische
kolonel Boyd, de kisten werden
gewoonweg te
groot... Wat mij

verder opviel was

dat op sommige
plekken gebruik
gemaakt werd van
moderne Disney-

achtige technie-
ken. Een sensor
merkt dat er een
bezoeker aankomt
en prompt begint
er een dialoog tus-

sen een paar rond een vliegtuig opge-
stelde etalagepoppen.Al of niet met
sensoren uitgerust, een paar van dit
soort figuren roept toch wel een
bepaald beeld op. Met name bij

moderne kisten geeft het tegelijkertijd
"credit' aan al diegenen die ervoor zor-
gen dat piloot en kist de 'show kunnen

stelen'. Je moet echter wel de ruimte
hebben... Het voert te ver om dieper
op al het aviatisch fraais in te gaan.

Actueel is het museum wel. Ook een
B- 2 'Stealth' staat opgesteld, En dan
heb ik nog niet eens over de raketten-
collectie gesproken. . .

Wat absoluut de moeite waard is is de
collectie X-planes. Deze staat met de
collectie presidentiele vliegtuigen op
de basis Wright-Pal zelf opgesteld.
Een gratis USAF-bus met een vrijwilli-
ger achter het stuur brengt je in een
paar minuten naar de hangars. Je
voelt de 'historische sensatie' wanneer

je de Bell X-1

ziet, het type
waarmee de
geluidsbarriere
werd doorbro-
ken, de X-15,

maar ook de bij-
zonder vormge-
geven XB-70
Valkyrie, de
enige van de
twee reus-

achtige bommenwerpers die overge-
bleven is. Gaat het hier om vliegtuigen
die de stand van de techniek verder
hebben gebracht, bij de presidentiele
vliegtuigen komt nog een ander
aspect. Het is toch wel bijzonder dat je

op dezelfde plek in een Boeing 707

Air Force One' kunt staan waar Lyndon
B. Johnson werd ingezworen a s presi-

dent van Amerika, een paar uur nadat
zijn voorganger was doodgeschoten. . .

Dayton, Ohio is ook de woonpiaats
geweest van de gebroeders Wright.
Na hun succesvolle vlucht in Kitty
Hawk, Virginia zijn de beproev ngen en

verbeteringen dichter bi1 huis uitge-
voerd, Even buiten Dayton ligt het
Huffman Prairie Field, biyna in het ver-
lengde overigens van een van de
startbanen van Wright-Pat. Deze com-
binatie van overvliegende C-5's en de
vliegwei met daarin aangegeven hoe
de broers hun bochten (dan vlieg le
dus echt!) draaiden, was wel heel bi.l-

zonder. De locale WV heeft een Avia-
tion Heritage Trail uitgezet die ook
voert naar de werkplaats van de heren
Wright, in downtown Dayton. Hier had-
den Orville en Wilbur van 1895 tot
1897 hun The Wright Cycle Cornpany.
Zij hadden diverse fietsenwinkels in

Dayton, maar dit is wel de plek rvaar zij

serieus begonnen te theoriseren over
de mogelijkheden om te vliegen.
Terug gekeerd naar de 'roots' van het
vliegen, kwam er een einde aan de
pelgrimstocht. Met een Boeing 747
vloog ik vrijdagmiddag vol indrukken
terug naar huis. Het was de rnoe te

waard !

,$s.



Het Militaire Lucht-
vaart Museum ook
in zoo5 een bezoek
meer dan waard!

van Zeist schrijft geschiedenis geopend. Deze laatste

expositie loopt nog door tot augustus 2005.

Goede vorderingen werden gemaakt met de vervaardiging
van een nieuwe technieklijn in de ln Vreeburghal. Naar ver-

wachting zal deze in de loop van de lente van 2005 worden
voltooid. Eveneens werd bij enkele restauratieprojecten
goede voortgang geboekt. De opknapbeurt van de het

88mm FLAK luchtdoelgeschut kon worden afgerond en die
van de Lockheed L-12A nadert zijn voltooiing. De Catalina
werd vanaf Valkenburg via Amsterdam, waar het toestel

werd geschilderd, naar Soesterberg getransporteerd, de
restauratie zal binnen afzienbare tijd worden voltooid.

De traditionele highlights op de activiteitenkalender van het

MLM zijn ook in 2005 opnieuw geprogrammeerd. Een aan-

tal nieuwe activiteiten is toegevoegd. Zo zal de maand juni

in het teken staan van de luchtvaartfilm en worden in het

nfaar enkele workshops voor kinderen georganiseerd.

2005 zal voorts in het teken staan van het 25-1arig bestaan
van de Stichting Vrienden van het MLM. Op vrijdag 2 sep-
tember zal een speciale jubileumexpositie worden geo-
pend, waarin een aantal aspecten uit de geschiedenis van

de jachtvliegerij zal worden uitgewerkt. Het daarop volgen-
de weekend vinden weer de Open Werkplaats Dagen
plaats, waar bezoekers zich kunnen laten informeren over

de voortgang in de restauratieprojecten van het MLM en de
projecten die onder vlag van de Stichting Vrienden van het

MLM worden uitgevoerd (in het bijzonder de bouw van een
replica van een Fokker C-X en van een Koolhoven FK-51).

Kortom, er zal ook in 2005 weer veel te genieten zijn in het

Militaire Luchtuaart Museum. Voor een volledig ovezicht
van de jaarkalender verwijzen wij u naar onze website
unvw mi litairel uchtvaartmuseu m. n l.

De Stichting Vrienden van het MLM spant zich op bijzonde-
re wijze in om het museum te ondersteunen. Als u nog
geen lid bent van de Stichting, dan kunt u via de website
unruw m i I itai rel u chtvaa rtm u seu m. n I i nformatie o pvra g en,

Mocht u belangstelling hebben voor vrijwilligerswerk in het

MLM, dan kunt u bellen met het secretariaat van het

museum (Tel. 0346-356002).

Het jaar 2004 is een succesvol jaar geweest voor het
Militaire Luchtvaart Museum. Opnieuw mochten wij een
groot aantal bezoekers begroeten op het Kamp van
Zeist. Reeds op woensdag 20 oktober konden we,

eerder dan verwacht, de 100.000e bezoeker over het
jaar 2004 verwelkomen.

De Open Cockpitdagen tijdens de meivakantie en de
Nationale Modelbouw Manifestatie in de herÍstvakantie
waren, zoals te doen gebruikelijk, de grootste publiektrek-

kers. Het laatst genoemde evenement - een omvangrijke
presentatie van modellen van vliegtuigen, schepen, tanks,

auto's etc.- spande afgelopen jaar duidelijk de kroon. ln
zes dagen tijd kwamen bijna 26.000 bezoekers naar het

MLM. Topdag was 24 oktoben toen maar liefst 8.000

bezoekers de weg naar het MLM wisten te vinden.

Succesvol waren ook de theatervoorstellingen, vezorgd
door Pandemonia Science Theaten De acteurs van de voor-

stellingen Bob van Staeverens vlieginstructie (over de
vliegopleiding in de jaren '30), Hollandse Heli Helden (over

een SAR-operatie op de Wadden in 1977) en Vlucht van

de Eeuw met het daaraan gekoppelde scholenproject
oogstten weer veel bijval. ln 2005 gaan we door met deze
voorstellingen.

Veel werk werd gestoken in de twee tijdelijke exposities die
voor 2004 waren geprogrammeerd. Tijdelijke exposities vor-

men een belangrijke aanvulling op de vaste presentaties
van het museum en zijn mede bedoeld om bezoekers te
bewegen tot herhalingsbezoek. Van 27 meilot24 oktober
was de tentoonstelling Condensstrepen en Rooksporen ïe
bezichtigen en op 11 november werd de exposilie Kamp



CGPA Twenthe (1)
Op donderdag 3 juni j.l. vond onder
ideale weersomstand ig heden onze
halfjaarlijkse contactdag plaats. Dit
keerwas het een bezoek aan het
Openluchtmuseum in Arnhem met
vooraf en daarna een zeer aanlrekke-
lijk randprogramma. Om half negen in

de ochtend werd vertrokken van de
Vliegbasis Twenthe (Fokkenrueg) en

reden we via een toeristische route
richting de Gelderse Achterhoek om
daarna via Laag Keppel de schitte-
rende streek van de Liemer en het
Montferland binnen te rijden. Om half
elf bereikten we het Duitse plaatsje
Elten (voormalig Nederlands) waar wij
op de 80 meter hoge Eltense berg in
het Waldhotel "Hoch Elten" genoten

van een kopje kof-
fie/thee met warm
appelgebak. Om
half twaalf vervolg-
den we onze dag-
tocht via de stad
Emmerich over de
indrukwekkende
Rijnbrug (de langste
hangbrug van Duits-
land) naar Kleef en

vandaar door naar
Nijmegen naar ons
reisdoel

(door Ben Zwiers)

Arnhem.Hie[ aan de noordkant van
de stad, bevindt zich het bekende
Openlucht Museum. Direct na aan-
komst werd een uitstekend en goed
vezorgd koffietafel geserveerd. Daar-
na brachten we een bezoek aan dit
oudste en grootste Openluchtr-nu-
seum van Nederland, Tevens konden
we tijdens ons verblijf aldaar een

bezoek brengen aan Holland Rarna,

een mysterieuze eivormige tildscap-
sule die ons meenam op eer reis

door tijd en ruimte, Ook kon er
gebruik worden gemaakt var een
rondrit over het terrein in een rec ca
van de laatste tram de GETA 76 Om
17.00 uur moesten we Arnhen" al,,',,eer

verlaten om via de Veluwe te ri;oer
nar ons dineradres in Haaksbergen.
Met een uitstekend verzorgd Crie gan-
gen diner werd deze dag afgeslc:en
en gingen we om 20.30 uur moe
maar voldaan weer naar huis.

GGPA Twenthe (21
Voorafgaande aan de algemene
ledenvergadering van de CGPA regio
Twenthe op 6 oktober j.l.,werden wij
getrakteerd op een concert van het
Luchtmacht Mannenkoorb onder lei-

ding van zijn dirigent Henk Heins. Zij

brachten ons op muzikaal gebied van
het oude Rusland naar het lndie van
toen en via Engeland naar het vaste
land van Europa, waarbij ook het

Nederlandse lted niet r,verd vergeten.
Alhoewel Ce akoestiek in de gebou-
wen van cefensie over het algemeen
niet optimaai is, werd er door dit koor
op een zeer acceptabele manier
gezongen. Een pluim voor Henk
Heins en ziln rnannen. Voor herhaling
vatbaar hoor ik u zeggen, maar
helaas: wegens sluiting van
onze vliegbasis zal een vervolg naar

alle waarschijnlijkheid niet meer
plaatsvinden (maar wij hebben uit
uiterst betrouwbare bron vernomen
dat vanuit het Hoofdkwartier gezocht
wordt naar een voor alle partijen
bevredigende oplossing). Maa; wij
blijven vechten voor
een onderkomen
voor onze post-

actieven en hopen

op "witte rook" uit

Den Haag, Tijdens
de door '190 leden
bijgewoonde Alge-
mene Ledenverga-
dering vond er een
bestuurswisseling
plaats (zie pagina
nuttige adressen) en

nadien natuurlijk de

(door Ben 2,,^,,,ers)

zo vertrouwde en smakelijke "blau',',,e

hap". De vele aanwezigen lieten zrch

de maaltijd goed smaken waarmee
weer een eind was gekornen aan een

zeer geslaagde middag.



GGPA Arnhem (1)
Op donderdag 9 september 2004 ging

de CPA regio Arnhem op excursie.
Nadat de ruim 70 personen een kopje

koffie met cake hadden genuttigd in

gebouw 20, ging het te voet naar het

toegangshek van het militair Luchtvaart

Terrein (MLT) Deelen. Zo heet tegen-

woordig de voormalige vliegbasis. Het

hek werd voor ons geopend en we ver-

volgden de wandeling naar het gebouw
waar de briefing zou plaats vinden. Voor

de moeilijk uit de voeten kunnende was

er inmiddels een busje geregeld. De

uiteenzetting over de huidige taak van

Deelen werd gedaan door de kapitein

Adema. Hij liet doorschemeren, dat er
in de nabije toekomst nog wel het een

en ander zou gaan veranderen en dat

het huidige personeelsbestand aan-

zienlijk kon gaan toenemen. Ook gaf hij

aan, dat op Deelen de grootste dassen-

burcht van Europa was met zo'n 40

bewoners. Verder hebben de boeren

die landbouwgrond op het terrein

bewerken veel last van de wilde zwij-

nen. Deze slimme dieren weten precies

de lekkerste aardappelen te vinden. De

AOO De Vries noteerde daarna welke
gebouwen we op de basis en op Vrij-

land wilden bekijken. lnmiddels was de

vervoerscapaciteit wat uitgebreid, zodat

we rijdend naar onder andere de ver-

keerstoren en op Vrijland gebouw 1B en

7 konden gaan. Vooral dit laatste
gebouw had de speciale aandacht van

het bestuur.ln gebouw 1B bleek dat er

bewoonde kamers waren. Dit was
gedaan om kraken van het gebouw te
voorkomen. Veel deelnemers konden tij-

dens het bekijken herinneringen opha-

len aan de tijd dalzij zelf regelmatig in
die gebouwen aanwezig waren. Na de

bezichtiging van gebouw 7 werden we

allemaal rijdend teruggebracht tot bui-

(door Jan van Rossum)

ten het hek. ln gebouw 20 kon een

drankje worden genoten, waarna we

ons te goed konden doen aan een voor-

treffelijke barbecue. Karbonaden, saté,

worstjes, salades, stokbrood en een

appeltje toe. Om 18.00 uurwaren de

meeste deelnemers aardig verzadigd
en begon de uittocht. Enige personen

assisteerden het bestuur bij het oprui-
men van de zaal waarna ook zij huis-

waarts gingen.

Retinie CGPA Arnhem (21
Op 6 oktober was het dan zo ver De

dag waarop de maart afgelaste reunie

doorgang zou vinden. VanaÍ ongeveer
10.30 uur kon het bestuur de ongeveer
230 reunisten begroeten. Na het "inboe-

ken" kon het bekenden ontmoeten en

bijpraten beginnen. Dit onder het genot

van de bekende koffie met cake. Nadat

de voorzitter Nico Mol de dag had geo-
pend met een pakkende toespraak, kon

het feest beginnen. Herinneringen
ophalen, bekenden van vroeger trach-
ten te vinden en samen een glas drin-
ken. Nadat er gebruik was gemaakt van

de broodmaaltijd kon men op eigen
gelegenheid de oude werkplek opzoe-
ken of een wandeling over het terrein
maken. De gebouwen waren echter
afgesloten, op eén na. ln gebouw 85

waren we welkom. Buiten werden we
opgewacht door de AOO Rey, de
schooladjudant. Deze gaf in het kort
aan wat de huidige functie van het
gebouw was en wat er binnen te zien
zou zi1n. De hangaarvloer waarop vroe-

ger de vliegtuigen stonden waaraan

werd gesleuteld, was compleet veran-

derd. Er was een soort open kelder in
gemaakt met een enorme hijskraan

erboven, bedoeld om voertuigen te kun-

nen controleren voor het verkrijgen van

het luchtvaardigheidsbewijs. Verder was

er een hele stellage gebouwd om cur-

sisten te leren via touwen een helikopter

te verlaten. Dit kon op verschillende

hoogten. Een aantal reunisten had de

moed om de stellage te beklimmen. Tij-

dens deze rondleiding arriveerden de

CCPKLu, dhr: Willem Aben, en zijn

Dineke. Terug in de "Fly lnn" konden er

nog enige gasten worden begroet. 's

Morgens waren al de erevoorzitter Henk

Jongerius en zijn partner welkom gehe-

ten evenals de vertegenwoordigers van

het ons ondersteunende onderdeel

AOCS NM, te weten mevrouw Smit en

de AOO Krahmer De commandant van

het AOCS NM, kolonel Burmeisten had

nog tijd gevonden om zelf even aanwe-

zigle zijn. Ook de plv. cdt. van de

(door Jan van Rossum)

Opleidingen KLu vlb. Woensdrecht, de

Lt. kolonel I van Maastricht was gearri-

veerd en kon zelfs nog een aantal oude

bekenden ontmoeten. Een hoogtepunt

op de reunie was de aankomst van de

BDL, Lt.generaal Starink, Ook hij kwam

diverse oude bekenden tegen.

ln zijn speech tot de aanwezigen
memoreerde de BDL het belang van de
postactievenverenigingen en het "all in

one family" gevoel.

Hierna werd het tijd om naar het

bedrijfsrestaurant te gaan, waar een

prima rijst of bamimaaltijd werd geser-

veerd. Hier kon het bestuur de door het

verkeer opgehouden kolonels Mr. E.PtV

Rozenhart (Chef Kabinet) en lten Haaf
(Cdt. Vlb Soesterberg) begroeten.
Men kon plaats nemen aan de klaar

staande tafels en nog een laatste maal

praten met de bekenden, Met een vol-

daan gevoel kon een ieder daarna huis-

waarts keren, na het bestuur te hebben

vezekerd dat men de volgende keer

weer zou komen.



CGPA Gilze Rijen
Postactieven vullen de multifunc-
tionele ruimte
De belangstelling voor de rijstmaal-
tijd die op 25 augustus j.l. voor de
postactieven van de regio GZRY was
georganiseerd bleek erg groot. Zelfs
zo groot dat alle messes op een na
en de vergaderruimten in het multi-
functíonele gebouw "de Molenwiek"
nodig waren om eenieder van een
plaatsje te voozien. En..... zoals
steeds had het messpersoneel de
inrichting goed voorbereid!! Bloemen
op tafel en een grote bar waren
beschikbaar voor de 253 (!) deelne-
mers. Ruim een half uur voor het
begin kwamen de eersten binnen en
kort na de gestelde aanvangstijd

was het al goed druk. Zoals gewoon-
lijk werden de aanwezigen door de
voozitter venruelkomd waarna de
plaatsvervan gend basiscom mandant
een uiteenzetting gaf over de inzet
van de Apache helikopters van de
vliegbasis. Uit deze voordracht bleek
duidelijk het verschil met de ervarin-
gen van de meeste post-actieven die
hooguit een plaatsing in Duitsland
hebben meegemaakt en die landen
als Afghanistan en lrak alleen ken-
nen uit hun atlas. Zoals ook bij vorige
gelegenheden al was gebleken,
beleefde men veel plezier aan het
weezien van de collega's en al snel
waren alle tafels bezet met groepjes
mensen die ervaringen uitwisselden

(door Willem Logt)

uit het recente en verre verleden.
Gezien het grote aantal personen en

de beschikbare ruimte in de eetzaal
werden drie groepen geformeerd
zodal eenieder bij het buffet zonder
vertraging zijn of haar maaltijd in
ontvangst kon nemen, Op alle tafels
stonden bovendien nog diverse
andere gerechten zodat de rijstscho-
tel naar gelang de persoonlijke
smaak en voorkeur kon worden aan-
gevuld. Dat eenieder na afloop zeer
tevreden was bleek wel uit de vele
positieve reacties die tijdens en zelfs
de volgende dagen nog bij het
bestuur binnendruppelden. Kortom
opnieuw een geslaagde happeningl

CGPA Eindhoven
De CGPA regio Eindhoven heeftop 1

september j.l. haar laatste social van
dit jaar gehouden, Het weer was uit-
stekend en om half een kwamen de
eerste gasten al binnen. De aanvang
was gepland op 14.00 uur. Kennelijk
hadden veel mensen er zin in en dat
bleek ook al gauw aan de sfeer die
ontstond toen zo'n 137 gasten
binnen waren. Om half drie begon
Dhn Bart de Boel Directeur van
Eindhoven Airport, aan zijn praatje
over het wel en wee van zijn airport.
Snel had hij de volledige aandacht
van zijn toehoorders, voor wie er een
heel andere wereld openging. Op
een burgerluchthaven gaat het er
toch heel anders aan toe, dan op
een militair vliegveld. Er zijn wel

raakvlakken, maar daar houdt dan
verder iedere vergelijking mee op.

Velen waren verbaasd te horen dat
de aanstaande uitbreiding van Eind-
hoven Airport richting Philipshangar
zou gaan en deze zelfs zou opslok-
ken. Deze uitbreiding is wel dringend
nodig gelet op de ambities die er zijn
m.b.t. de groei van het vervoeren
aantal passagiers naar 1 miljoen.
Voonruaar niet niks. Na afloop van de
boeiende lezing dankte onze voorzit-
ter Dhn de Boer voor zijn bereidwil-
ligheid ons een kijkje te willen laten
nemen in zijn keuken. Hierna konden
belangstellenden nog een rondrit
maken over de basis, waarbij Henk
Sepers zich verdienstelijk maakte om
de nodige uitleg te geven. Toen was

(door Ludo Damen)

het tijd voor de social, die zoals
gewoonli jk zeer gean i meerd verl iep.

Vermeldenswaard was de aanwezig-
heid van Harry Kuipers en echtgeno-
te, die hun domicilie op Curagao
hebben, even hier waren en van de
gelegenheid gebruik maakten om
oude vrienden en kennissen te ont-
moeten en vooral om bij te praten.
Tegen 5 uur kwam werd de etensbel
geluid en werd er - zoals gewoonlijk
zou ik haast zeggen - een voortreffe-
lijke maaltijd geserveerd. Een woord
van dank aan eenieder die dit heeft
mogelijk gemaakt is zeker op zijn
plaats, Tegen 18.00 uur keerde ieder

- na een gezellige middag wederom
huiswaarts.

CGPA Regio Den Haag
Op woensdag 27 oktober jl. vond de
najaarsbijeenkomst plaats in de offi-
ciersmess en het bedrijfsrestaurant
van het HKKLu. Op het programma
stond een lezing, gevolgd door een

social en afsluitend een dinenNa een
kopje koffie met stroopwafeltje bij

binnenkomst, kon voozitter Martin
Halma om 15.00 uur ongeveer 180

leden welkom heten. Het aantal inge-

(door Theo Deckers)

schreven deelnemers was een record
voor de brjeenkomsten in het Haagse.
Na een korte inleiding en een dank-
woord gericht aan Commandant
Korps Luchtmachtstaf (ltkol J.D. Rood-

@to



zanl) voor zijn medewerking bij de
organisatie van deze bijeenkomst, gaf
de voozitter het woord aan majoor
Elmer Hermans.
Zoals u in het oktobernummer van de
Vliegende Hollander heeft kunnen
lezen, was majoor Hermans tot voor
kort commandant van het 1 (NL) Helo-
det in Afghanistan. Derhalve 'de ideale
man' om voor ons een lezing te vezor-
gen over het verblijf van het KLu-deta-
chement in Kaboel. Na een uitleg over
de operationele taken in het gebied,

ging hij met name in op de menselijke

aspecten en de leefomstandigheden
van het Klu-personeel gedurende de
uitzending van 3 maanden. ln een

boeiend betoog van ruim een uur wist
majoor Hermans zich vezekerd van

een aandachtig gehoor, Gezien de
reacties van de aanwezigen was dit
programmapunt een schot in de roos!

Hierna volgde in de officiersmess,

onder het genot van een hapje en een

drankje, een geanimeerde social. Het

was daarbij prettig te constateren dat

heel wat'nieuwe gezichten' weer hun

weg naar het HKKLu hadden gevon-

den. Om 18.15 uur was het tijd om
plaats te nemen in het inmiddels
feestel ij k i ngerichte bed rijfsrestau rant.

Het diner was van voortreffelijke kwa-

liteit. Het dankwoord van de voozitter
voor het betrokken personeel na

afloop was dan ook zeker op zijn

plaats.Met een kopje koffie met bon-
bons in de officiersmess kon een
geslaagde'happening' worden afge-
sloten.

CGPA de Peel
Retinie geleide wapens 10 jaar
GGW op luchtmachtbasis de peel
en uitfasering hawk
Een beetje weemoedig werd je

ervan, te horen dat weer een wapen-
systeem van de Luchtmacht naar de
historie verdwijnt. Ditmaal de 'Homing

All The Way Killer' oftewel de HAWK.
Voortaan alleen nog maar te bewon-
deren in het Militaire Luchtvaartmu-
seum of als poortwachter: De HAWK
stond synoniem voor diverse herinne-
ringen, zoals weken op oefening
onder vaak barre weersomstandighe-
den, koude oorlog, Tacevals, ASP op
Kreta, weekenddiensten, veel collegi-
aliteit, Groepsalarm, Siedlung, Mess-
leven, ORE's, Schutzenfest, voetbal-
len in de Duitse competitie, in de per-
soneelscontainer naar de site, met de
sneeuwschuiver nachtenlang de site-
weg schoonhouden, simulatortrai-
ning, enz. enz. Een roemruchte perio-
de uit de KLu.-geschiedenis met
ongeveer 40 jaar operationeel preste-
ren aan de top van de NAVO, waar-
van een groot deel in de voorste
linies. Duizenden KLu'ers hebben
hun aandeel hieraan geleverd en

velen beschouwen dit als het mooiste
deel van hun loopbaan. Helaas komt
aan alles een eind en dus ook aan dit
prachtige systeem. De uitfasering, 10
jaar GGW op Luchtmachtbasis De
Peel en een grote reunie stonden
gepland op 3 september van dit jaar:

Een werkgroep van de GGW op De

Peel, onder leiding van het Hoofd
Stafbureau Voorl ichti n g, Kapitei n

Ellen Bosch-Scholten, aangevuld met

leden van de Contactgroep Postac-

tieven, ging voortvarend aan de slag.

De postactieven zouden de registra-
tie van opgave voor hun rekening
nemen en met de computers van

voorlichting werd een bestand opge-
zet. Na de eerste publicaties in de
diverse dagbladen en mond op
mond reclame, stroomden de aan-

meldingen binnen. Af en toe was het

best wel puzzelen voor de werk-
groep. E-mails met opmerkingen als:
"Hartstikke leuk die reunie en mijn

vrouw en ik komen ook! Groetjes
Kees". Wie'Kees'was kon soms
moeilijk achterhaald worden maar het

is toch allemaal gelukt. Traditiege-
trouw werd er ook een tijdelijke cam-
ping ingericht voor de mensen die
van ver zouden komen. Ondanks
diverse aanloopproblemen werd alles

volgens GGW -mentaliteit opgelost in

de trant van: niet zeuren, schouders
eronder en regelen! Bijna 3000 per-

sonen hadden zich aangemeld en

zelfs diverse leerkrachten van de
voormalige Rijksscholen in Duitsland
waren onder de reunisten. Het weer
was ons goed gezind en een stralend
zonnetje scheen. Rond 12.00 uur ver-

schenen de eerste campers en cara-
vans voor de poort en een aantal
leden van de Postactieven zorgden
voor de inrichting van de camping.

(door Rob Scho uten)

Het aantal plaatsen was helaas
beperkt, maar dankzij enige soepel-
heid kon iedereen een plekje vinden
en werd uiteindelijk niemand teleur-
gesteld. Bij de andere toegangen
stroomde de rest binnen. Een van de
parkeerplaatsen lag wat ver weg en
de wandeling naar het feestterrein
veroorzaakte hier en daar een blaa[
maar die werd op vakkundige wilze
behandeld bij de eerste hulppost. De

stemming zal er direct goed in en
men was duidelijk blij elkaar na zo
lange tijd weer eens te zien. Op het
terrein stond een Static Show waar-
onder het laatste draaiende Neder-
landse Hawk-systeem. De organisatie
had er ook voor gezorgd, dat er een
grote feesttent was neergezet. Om
15.00 uur was het officiële deel. De
waarnemend Commandant, Lt-Kol
Jan Blom, hield een toespraak voor
het aangetreden personeel en de
reunisten. Hij ging nader in op die
roemruchte geschiedenis van de
Hawk en op het feit dat een deel van

het personeel van De Peel nu ook op
uitzending in Afghanistan zil. Daarna
kwam de PCOOD, de Commodore
Bos, die in zijn toespraak de operati-
onele prestaties nog eens wat nader
voor het voetlicht bracht. Helaas ging
een deel van de toespraken verloren
doordat achter de opgestelde troe-
pen het Hawk-systeem stond te

draaien met zijn kenmerkende herrie.

Misschien een soort boos signaal



voor het uitfaseren! Symbolisch werd
daarna een spanningskabel losget-
rokken en het systeem ging voor het
laatst uit. Veel tijd om hierover te treu-
ren was er gelukkig niet, want de reu-
nie ging nu van start. ledereen had
consumptiebonnen gekregen en een
maaltijdbon. De feesttent had de
afmeting van een half voetbalveld
met voldoende tappunten. Het was
gezellig druk en velen zagen elkaar
na jaren weer terug. Persoonlijk heb
ik er ongeveer drie uur over gedaan
om de eerste tap te bereiken. Op
elke meter van de route stonden er
weer oude bekenden. Vaak mensen
die een bijzondere betekenis voor je
hebben gehad in die GGW-jaren.
Sommigen wat ouder en grijze6 maar
nog net zo enthousiast als vanouds.
De Static Show werd ook druk
bezocht en de modelvliegclub ver-
zorgde prima demo's. Helaas was er
op diezelfde dag ook een lucht-
vaartshow in Lelystad, zodat er wei-
nig Klu vliegtuigen beschikbaar
v/aren om op De Peel vliegdemon-
straties te geven. Alleen een PC-7 en
parachutisten van de KMA gaven

acte de precence. Het mocht de pret

niet drukken. De stemming bleef
prima. ln een hoek van de feesttent
werd, in een doorlopende voorstel-
ling, een Dvd gedraaid met beelden
van bijna antieke B mm films van Kol

b.d Rinus Nederlof over de begintijd
van de Hawk-opleidingen in El Paso.

Met ondersteuning van de video hob-
byclub van De Peel waren deze films
omgebouwd tot een digitale versie.
Rond 17.00 uur werd de maaltijd uit-
geserveerd door de nieuwe horeca
organisatie van de Krijgsmacht:
Paresto! Het was natuurlijk best wel
spannend, want voor deze splinter-
nieuwe club was het pas de tweede
grote festiviteit in haar bestaan. Met
meerdere uitgiftepunten verliep het
uitserveren van de "blauwe hap"
voorspoedig en nremand hoefde echt
lang in de rij te staan. De kwaliteit
was goed, hetgeen zelfs door enkele
van onze collega's van lndische
komaf werd onderschreven. Dus een
compliment is hier best wel op zijn
plaats. Het is tenslotte geen geringe
prestatie om voor zo'n enorm grote
groep toch een goede kwaliteit te
leveren. Na de maaltijd ging het feest
gewoon verde; de band trad op en

er kon ook gedanst worden. De tem-
peratuur buiten was aangenaant en

wanneer men het volume van de
band wilde ontvluchten kon dat uit-

stekend op het gei'mproviseerde ter-
ras buiten de tent. Na afloop kreeg
elke oud GGW'er een b ilvend aan-
denken aan deze reUnie en ais nenn-
nering aan de Hawk. Een brorze.r
munt met daarop een \,^/egv iegende
Hawk raket op een eveneens oronzen
statief. Volgens insiders nu al een
gewild artikel voor vezalrelaars. De

organisatie kan terugkiyken cp ee.
geslaagd evenernent. Ook ','oor de
leden van de CGPA de Pee '.'.as Cit

een interessante en leerzarne oer o-

de. We hebben met plez e. a.ze ct)-

drage geleverd. Het is dan oc< - et

onbelangrijk te vermelden. oa: c'ze
inbreng werd gewaardeerd e- re en

van het resultaat een samen.'.cr( rg
waren tussen actieven en pos:a3i e-

ven. Het succes van deze dag <a.r

niet beter worden veru'roord ca' -et
de opmerking van een van de .e--

nisten: "Hè hè eindelijk! lk voei n e
weer zuhause".

CGPA Volkel (1)
Het is 3 mei 1996, in de Officiersmess
van de vliegbasis Volkel neem ik na

36 laar werken bij de luchtmacht
afscheid van mijn werk en vele colle-
ga's. Daarna trek ik thuis voor de laat-
ste keer mijn uniform uit en berg het
in een kast op de zolder op. Vanaf nu

geen strak pak meer aan maar
gemakkelijke kleding en vooral zelf
bepalen hoe de dag wordt ingevuld.
Nou, daar heb ik geen moeite mee, er
is zoveel te doen, je komt tijd te kort!
(Waar heb ik dat toch meer
gehoord?). Uiteraard word ik lid van
de Contactcommissie voor Oud-
Luchtmachtpersoneel en Nabestaan-
den die al sinds 1974 op Volkel
bestaat. (de rroorganger van de huidi-
ge CGPA Volkel).Voozitter Gijs Jonker
strikt me bijna onmiddellijk voor het

secretarissenbaantje. Hierdoor is een
zeer regelmatig contact met de
Koninklijke Luchtmacht (en vooral Vol-

kel) gewaarborgd immers, het Bureau
Voorlichting fungeert als sinds de
oprichting tot op de dag van vandaag
als steunpunt en contactadres van
onze club. Omdat we op 28 septem-
ber van dit jaar (2004) een social op
de basis hebben, bezoek ik weer
eens mijn oude werkplek, Bureau
Voorlichting, om wat bij te praten.
(Van 1983 -1992 was ik daar Asspro',
Assistent PRO). 'Kees, heb jij je pak
nog?,'vroeg Gerard van der Hoeven,
het huidige Hoofd Staf Voorlichting,
'op 29 september krijgen we een
groep van ruim 200 reumapatiênten
een hele dag op bezoek. lk moet
overmorgen naar Manas in Kirgizië,

(door Kees lv4ars)

de tweede man is tot januari op cur--

sus en we hebben nogal wat bege ei-

ders nodig. Mogen we jou inzetren als

het nodig is?' Na het raadplegen ',,an
m'n agenda zeg ik dat ik dat best rvil

doen en deze dag voor hen reserveer,

lnmiddels is het 27 september en ik
krijg een noodkreet van Chretie"ne.
de administratieve KRACHT r be'.'.,ust

in hoofdletters geschrevenl v'a. Staf
Voorlichting: Kees, jongen, ik nec le
nodig! Prima, ik ga naar de zc cer en

snor m'n DT op. Het hangt er r^og net
zo bij als op die mei-avond ir 1996.

Het past nog prima e. za nne c ik rne

op woensdag 29 septembe. or1 Voor-

lichting als postactieve voorlrcr:er om

nree te helpen een groot aan:al reu-
mapatiënten een filne dag ie bezor-
gen. Samen met de andere oegelei-



ders die vrijgemaakt konden worden
om ook een bus te begeleiden ga ik
om tien uur naar de Hoofdpoort, klim

in een van de vier bussen en het is
alsof ik niet weggeweest ben. Het
programma van die dag loopt als een

trein, heel veel actieve collega's heb-

ben zich hiervoor ingespannen en

bezorgen onze gasten een fantasti-

sche dag. De Luchtmacht heeft er

weer een groot aantal fans bij! (en

iedere fan kent minstens 10 mensen

die hij over deze ervaring gaat vertel-
len...). Voor mij is dit ook een mooie

dag geweest. Weer even de operatio-
nele sfeer proeven, oud-collega's ont-

moeten die zich afvroegen of ik nu

wel of niet met FLO was. Maar men-

sen, geloof me, het fijnste van die
dag was het moment waarop ik het

service-dress uittrok en de spijker-

broek en het T-shirt weer aan het liif
had. Het pak hangt weer op zoldel
overhemd in de was en wie weet...

Warum ist es am Rhein so schón? (21
Dat wilden 180 leden van de CGPA

Volkel ook wel eens weten en zijn

daarom op 17 augustus jl. op onder-
zoek uit gegaan tijdens het jaarlijkse

uitstapje. Het bestuur had dit jaar voor

een trip naar Kónigswinter en het Sie-

bengebirge gekozen en op voorhand
voor 150 personen een deal gemaakt

met een reisbureau. Al snel nadat de
leden over deze reis waren gei'nfor-

meerd stroomden de aanmeldingen
binnen zodal tijdens de social - en

viering van het 3O-jarig bestaan in mei

- de reis volgeboekt was en een

wachtlijst werd aangelegd. Na overleg

met de touroperator bleek het moge-
lijk om de inschrijving te verhogen tot
maximaal 180 personen. Nog voordat
de maand mei om was, was ook dit
aantal bereikt en verminderde de

wachtlijst zich tot 16, Met nog wat

afmeldingen wegens ziekte en andere
probleempjes konden alle leden van

de wachtlijst nog een plaatsje in een
van de vier bussen krijgen.

Stau: Om acht uur's ochtends ging
de colonne, uitgezwaaid door Hoofd

Staf Voorlichting Gerard van der Hoe-

ven en zijn (en onze) medewerkster
Chretienne, op weg naar de Ooster-

buren. ln Velden werd een koffiestop
gemaakt en vanwege de omvang van

ons gezelschap moesten we in twee,

tegenover elkaar gelegen restaurants

onze'bakskes' met een heerlijk stuk

vlaai innemen. Hierna ging het via de
Autobahn zo snel mogelijk naar

Kónigswinter Gelukkig geen'Stau'
aan onze kant, wel 15 km in de tegen-

overgestelde richting. Anders was ons

dagje uit naar de bekende 'steinen'

geweest.

Kalte Platte: Na een mooie rit door
het Zevengebergte kwamen rond

lunchtijd aan bij ons reisdoel en geno-

ten van een uitstekende'Kalte Platte',

Na de lunch werd centrum van

Kónigswinter verkend. Jammer dat de
Duitsers (nog) zo vasthouden aan de
winkelsluitingstijden maar de vele ter-

rasjes langs Vater Rhein waren geluk-

kig open en al snel door Volkelianen

bezet. Het weer werkte mee, lekker

zonnetje en niet al te warm meer na

de hittegolf van de weken daarvoor
Moby Dick: Rond de klok van drieên
werden de bussen weer opgezocht
en koersten we naar Linz am Rhein

om hier aan boord te gaan van de
Moby Dick, een passagiersboot in de
vorm van een walvis. Kwart voor vier
was het toen de trossen werden los-

gegooid en we stroomaflruaarts voe-

ren met Bonn als bestemming. De

stemming zal er goed in, het bier aan

boord was voortreffelijk en iedereen
genoot van het fraaie uitzicht en de

vele bezienswaardigheden die aan

beide Rilnoevers waren te zien. Te

snel was de boottocht voorbij en

zagen we onze bussen in Bonn al

weer opdoemen.
Echt wel schón: lnmiddels was het

ruim vijf uur geworden en met een

hongerig gevoel in de maag was het
prettig om te weten dat we in Venlo

zouden dineren bij Hotel Wilhelmina.

Verdeeld over twee zalen, tja wat wil

(door Kees Mars)

je met zo'n groot gezelschap, werd de
honger gestild en de nog resterende
dorst gelest. Voldaan zocht eenieder
zijn plaatsje in de bus weer op en

rond tien uur's avonds reden we de
vliegbasis Volkel weer op. Afscheid
nemen van elkaar; in de eigen auto's

of op de fiets naar huis in de weten-
schap dat het am Rhein echt wel

schón ist! Dat hebben we zelf vastge-
steld. Voor volgend jaar moet het

bestuur echt een oplossing zien te
vinden want een reisdoel voor zoveel

mensen is erg moeilijk te vinden. Mis-

schien moeten we wel twee keel met

een week ruimte, naar heïzelfde doel
gaan. Dalzal wel iets meer organisa-
tie vergen maar met wat medewer-
king van de leden is er vast wel een
punt aan te draaien.
Napraten: Tijdens de herfstsocial op
28 septemben die door zo'n kleine

200 leden werd bezocht, werd nog

eens nagepraat over deze geslaagde

tocht. Voorstaander Willem den

Ouden (die man zit nooit volgens Ton

van Andel) had z|n laptop met bea-

mer meegenomen e. zo konden we

nog eens de digitale prenten van die

dag terugzien. De laatste activiteit in

2004 van de Reg o Volkel is op dins-
dag 23 novernber. de wintersocial met

een bordje Hollandse winterkost. Wat

dalzal worden is nu nog niet bekend,

daarover moeten nog afspraken met

de Paresto gemaakl worden.

tt@



Ziekteko s te n re ge I i n ge n
J.C.J.M. Janissen

ZVD.DREMPEL 2OO4 EN
HET VOOR.OORTSE
AOW BEDRAG
Bron : KPMG FlexSourcrng

Voor gepensioneerde mili-
tairen is het drempelbe-
drag voor 2004 als volgt
samengesteld.
3,5o/o van het totale inko-
men van de aanvrager
(militair pensioen + AOW)

plus een nominale premie per persoon per )aar van
€307,77. De eigen bijdrage bedraagt: voor een alleen-
staande €53,- en voor een gezin €106,-. KPMG Flex-
Sourcing herberekent uw AOW -bedrag naar het voor -
Oortse AOW -bedrag. Het voor-Oortse AOW-bedrag is

voor een gehuwde 13,5o/o lager dan het huidige AOW-
bedrag, Voor een ongehuwde is het voor-Oortse AOW-
bedrag 16% lager dan het huidige AOW-bedrag. Anders
gezegd: het huidige AOW-bedrag minus 13,5o/o c.q.
160/o = het voor-Oortse AOW-bedrag.

DE MODERNISERING EN BETAALBAARHEID VAN
DE AWBZ
Bron: Minrsterre van Volksgezondherd, Welzijn en
SporÍ (VWS)

AWBZ
ledere Nederlander is via de Algemene Wet Bilzondere
Ziektekosten (AWBZ) verzekerd voor zorg en ondersteu-
ning bij langdurige ziekte, handicap of ouderdom. Om in
aanmerking te komen voor voorzieningen uit de AWBZ is

een indicatiebesluit van het Regionaal lndicatie Orgaan
(RlO) nodig. Mensen kunnen een indicatie krijgen voor
een of meerdere functies: huishoudelilke verzorging,
persoonlilke verzorging, verpleging, ondersteunende
begeleiding, activerende begeleiding, behandeling en
verblijf, Dcor de vergrijzing zal de vraag alleen maar ver-
der groeien Het Kabinet wil de AWBZ ook in de toe-
komst betaalbaar houden. Het Kabinet treft daarom
maatregelen.

Naar een betaalbare AWBZ
De uitgaven in de AWBZ zijn de laatste jaren sterk

gegroeid. Het Kabinet neemt daarom maatrege en orn
deze groei te beheersen. De AWBZ wordt daarb J terug-
gebracht tot de kern: alleen de onverzekeróa,e zarg
(zoals langdurige opname in een instelling) en een aan-
tal echte zorgfuncties die bij mensen thuis geboden \./or-
den, worden straks nog uit de AWBZ vergoed.
Het Kabinet treft o.a. de volgende maatregelen orn e

AWBZ ook in de toekomst te behouden.
. onderzoek naar grote kostenstijgingen in de ge^anJi-

captensector en de geestelijke gezondheidszo.q
. stimuleren van marktwerking door hel z.s.m. afscraf-

fen van verplicht contracteren door zorgkanto.e^:
. onderzoek naar doelmatig werken in verpleeghu zen:
. aanscherpen en centraliseren van de indicatreste ing:
. voorzieningen die meer het karakter hebben van

ondersteuning of sociale begeleiding, zoals de nu s-
houdelijke verzorging, worden ondergebracht In ee.
nieuwe wet, de Wet Maatschappelijke Ondersteun .g
(wMo)

De WMO past in het nieuwe stelsel voor zorg en maat-
schappelijke ondersteuning, waartoe het Kabinet bes o-
ten heeft. Uitgangspunten van het nieuwe stelsel ziln:
. De WMO regelt vormen van ondersteuning die het

mensen mogelijk maakt om zo lang mogelijk zelfstan-
dig te functioneren. Biyvoorbeeld begeleiding en huis-
houdelijke verzorging. Maar ook welzijnsactiviteiten,
opvoedi ngsondersteu ni ng, woningaanpassingen en
informatie en advies. De Wet voorzieningen gehandi-
capten (Wvg), de Welzijnswet en delen van de AWBZ
vallen straks onder de WMO, De gemeente krijgt de
verantwoordelijkheid over de WMO.

. De AWBZ is er in de eerste plaats voor zorg die zoveel
kost dat ze moeilijk te verzekeren is bij een zorgverze-
keraar. Met de volksverzekering AWBZ wil het Kabinet
in elk geval de zorg behouden voor ernstig en chro-
nisch zreken, dementerende ouderen , zwaar gehandi-
capten en chronische psychiatrische patiënten.

De harde kern van de AWBZ blijft de langdurige z\i,/a.e
zorg. Alle AWBZ-functies die niet direct met zorg te
maken hebben, zullen op den duur uit de volksverzeke-
ring verdwijnen. Het gaat om:
o een groot deel van de verblijfsfunctie (uit de AWBZ

naar de woonsector);
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. huishoudelijke verzorging, ondersteunende en active-
rende begeleiding, AWBZ-vervoer en diverse premie-

regelingen (uit de AWBZ, deels naar de WMO);
. extramurale (buiten het ziekenhuis/inrichting) GGZ-

zorg en het eerste Jaar van de intramurale (binnen de
muren van het ziekenhuis/inrichting) GGZ-zorg (uit de
AWBZ naar de Zorgverzekeringswet).

Modernisering van de AWBZ
ln 2003 is er een begin gemaakt met de modernisering
van de AWBZ. De modernisering van de AWBZ moet
ervoor zorgen dat de cliênt centraal komt te staan bij de
vraag naar zorg. Ook moeten mensen de noodzakelijke
zorg langer thuis kunnen ontvangen,
De modernisering van de AWBZ past in het beleid om
"zorg op maat" te leveren; cliënten kunnen kiezen voor
de zorgvoorziening of -aanbieder die ze zelf wensen.
De zorgverlening gaat daarom niet meer uit van het

bestaande aanbod, maar van de zorg die een individu
nodig heeft. Door uit te gaan van zeven functies in plaats

van instituties (thuiszorg, verpleeghuis, verzorgingste-
huis) komt de juiste zorg sneller bij de juiste persoon.

De zeven AWBZ-functies zijn:
. huishoudelijke verzorging
o persoonlijke verzorging
. verpleging
. ondersteunende begeleiding
. activerende begeleiding
. behandeling
. verblijf

De AWBZ stimuleert marktwerking op de zorgmarkt. Er

komen meer aanbieders die naar de gunst van de cliënt
dingen en een breed scala aan producten in de markt
zetten. Dat leidt tot meer concurrentie en meer keuze. Om

de uitbreiding van zorgvoorzieningen te stimuleren, heeft

het Kabinet de drempels verlaagd voor startende zorg-
ondernemingen, Ook aanbieders die al langer meedraai-
en, mogen hun zorgaanbod uitbreiden. Zo kan bijvoor-
beeld een verpleeghuis ook zorg aan huis gaan leveren.

De modernisering van de AWBZ heeft de regeling voor
persoonsgebonden budget (pgb) sierk vereenvoudigd en

daarmee de zeggenschap van cliënten vergroot. lemand
die zorg vraagt, kan kiezen tussen "zorg in natura" of een
persoongebonden budget (pgb). De AWBZ kent tegen-
woordig een AWBZ-brede pgb-regeling: het pgb nieuwe
stijl. Met een pgb kiest de cliënt zelf van wie hij zorg wilt
inkopen, Vervolgens onderhandelt hij over een zorgarran-
gement (een combinatie van soorten zorg) en een prijs

daarvoon Als iemand kiest voor "zorg in natura" maakt hij

gebruik van aanbieders met wie de verzekeraar een

contract heeft afgesloten. Er bestaan dan twee mogelijk-
heden: de klant kiest voor een zorgarrangement dat de
zorgaanbieder heeft samengesteld, of hij stelt zijn eigen
pakket samen bij verschllende aanbieders.

DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING
Bron: Minrsterie van VWS

Het Kabinet heeft besloten tot een nieuw stelsel voor
langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning. Een

nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zal

de lichtere vormen van hulp en ondersteuning door
gemeenten laten organiseren. De AWBZ komt straks pas

in beeld als "zware zorg" is vereist: professionele zorg en

verpleging.
Daarnaast vindt het Kabinet dat mensen zolang mogelijk
zelfstandig moeten kunnen functioneren. Daarvoor is het

belangrijk dat de verschillende zorg- en ondersteunings-
voorzieningen samenhang vertonen en in de directe
omgeving van mensen te krijgen zijn. Ook als er als
gevolg van de vergrijzing meer mensen een beroep
doen op zorg, moet de kwaliteit behouden blijven. De

overheid moet dit streven zien te rijmen met oplossingen
voor de sterk groeiende uitgaven in de zorg en een druk
op de arbeidsmarkt in de zorgsector.

De belangrijkste reden voor de stelselherziening is om

een einde te maken aan de onduidelijkheid voor de bur-
ger. Door een veelvoud aan loketten, bureaucratie en

een onduidelijke rolverdeling tussen gemeente en het
rijk is het voor de burger niet altijd duidelijk waar hij

moet aankloppen voor hulp.

Het Kabinet maakt vanaf 2006 met de invoering van de
WMO een strikt onderscheid tussen "zorg" en "maat-

schappelijke ondersteuning". Zorg valt na de invoering
van de WMO onder de AWBZ en behelst alleen nog de
langdurige zorg voor chronisch zieken, gehandicapten,
chronisch psychiatriche patiënten en ouderen. De maat-
schappelijke ondersteuning valt straks onder de nieuwe
WMO en gaat over de ondersteuning en begeleiding die
het mensen mogelijk moet maken om volwaardig aan de
maatschappij deel te nemen, Met de nieuwe WMO kan

de gemeente ondersteuning logischer, betaalbaar en

lokaal regelen. De WMO zal vanaf 2006 stapsgewijs
worden ingevoerd. De verantwoordelijkheid voor de uit-

voering van de WMO komt bij de gemeente te liggen.

Wat regelt de WMO
De WMO is geen wet die regelt dat mensen in bepaalde
omstandigheden automatisch recht hebben op voorzienin-
gen van de overheid. Als mensen in staat zijn om zelf huis-

houdelijke verzorging te regelen na bijvoorbeeld een zie-

kenhuisopname, moeten ze dal doen. Pas als het iemand
niet lukt, kunnen mensen bij de gemeente terecht. Het is
natuurlijk niet zo dat burgers het allemaal maar zelf moe-

ten uitzoeken. De gemeente biedt ondersteuning aan men-

sen die het niet zelfstandig kunnen redden. Zo stimuleert
de gemeente mantelzorg en vrijwilligerswerk en organr-

seert de gemeente onder meer opvoedingsondersteuning
en het lokaal vervoer voor gehandicapten en ouderen.
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Wat betekent de WMO voor de burger?
lemand die door omstandigheden zorg of ondersteuning
nodig heeft, loopt in het huidige stelsel grote kans om te
verdwalen in een woud van regels. De ene keer krijg je
voorzieningen van de Wet voorzieningen gehandicapten
(Wvg), een andere keer uit de AWBZ en dan weer uit het
z i e ke nfo n d s/zi e ktekoste nve rze ke ri n g. Al I e m a a I ve rsc h i l-
lende regelingen met elk hun eigen voorwaarden. Om dit
probleem op te lossen, wordt in 2000 een nieuw stelsel
voor zorg en maatschappelijke ondersteuning ingevoerd,
Dit stelsel bestaat uit de Zorgverzekeringswet, een nieu-
we Wet Maatschappelijke Ondersteuning en een aange-
paste AWBZ voor langdurige zorg.

Met de WMO krijgt iemand met vragen over ondersteu-
ning te maken met een loket in de eigen gemeente. Hier-
door wordt de toegang een stuk overzichtelijker. De Wel-
zijnswet en de Wvg verdwijnen en de voorzieningen uit
die wetten vallen straks onder de WMO. Ook ondersteu-
ningstaken uit de huidige AWBZ worden overgeheveld
naar de WMO. De gemeente is verantwoordelijk voor het
aanbod voor haar burgers en daardoor kan de dienstver-
lening beter aangepast worden aan iemands persoonlijke
omstandigheden. De gemeente heeft immers beter zicht
op de plaatselijke situatie dan de rijksoverheid. De
gemeente weet welke organisaties ingeschakeld kunnen
worden en waar de burgers behoefte aan hebben.
Het Kabinet doet met de invoering van de AWBZ een
groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid van bur-
gers, als het over de lichtere zorg of ondersteuning
gaat: wat je zelf nog kan, moet je ook zelf doen. Als je
zelf voor dienstverlening kan betalen, dan moet je dat
ook doen. Ook blijkt dat familie of buren wel eens willen
helpen, Als iemand geen hulp in ziln naaste omgeving
krijgt, kan hij zich tot de gemeente wenden. De gemeen-
te kan een vrijwilligersorganisatie inschakelen of een
professionele organ isatie.

Het Kabinet benadrukt dat mensen er rekening mee
moeten houden dat AWBZ-zorg en ondersteuning in de
toekomst alleen nog beschikbaar zijn voor hen die het
echt nodig hebben zoals: gehandicapten, chronisch zie-
ken, ouderen en psychiatrische patienten. Ook de
AWBZ- indicatiestelling - de beoordeling wie recht heeft
op welke AWBZ- zorg - zal worden aangescherpt.

VOLKSGEZONDHEID 2OO5 EN LATER
Bron: Ministerre van VWS

Om een hoogwaardig en toegankelijk stelsel van zorg te
handhaven. zal de regering keuzevrijheid en concurren-
tie bevorderen . Zo worden zorgverzekeraars en zorgaan-
bíeders gestimuleerd meer kwaliteit te leveren en doel-
matiger te werken. Een wet met een basisverzekering
voor iedereen alsmede een zorgtoeslag wordt hiertoe

voorbereid (Zorgverzekeringswet per '1 -1-2006). De ziek-
tekostenpremies voor particulieren stijgen in 2OO5
gemiddeld met €28,50 per jaar.

No-claimregeling voor ziekenfondsverzekerCer ^ 2OOs
en in 2006 voor alle ziektekostenverzekerden
Alle ziekenfondsverzekerden krijgen het vclgeno .aar te
maken met een nieuw soort eigen risicc: de no-: a,ïre-
geling. De invoering van de no-claim is de oo-a z-. ^t?àt
een revolutie in de gezondheidszorg, die in 2Clê -:-
mondt in een nieuw zorgstelsel. Het ondersc^e I :-ssen
ziekenfonds en particuliere verzekering \/erc.,..^: oa- Er
komt een basisverzekering (voor huisarts. ge-e:s- :Ce-
len en ziekenhuis) voor iedereen met een ;àà.C-3- 3 '/an
ruim 1000 euro per volwassene en een erge- - s l: .,an

maximaal €500,-. Voor onder meer de tancar:s ',. s othe-
rapie is een aanvullende verzekering noCig l,/:-se^ met
een krappe beurs krijgen een zorgtoeslag cre <a-
oplopen tot €900,- voor een gezin. ln totaal ',,, ..
Minister en de Staatsecretaris volgend jaar ee ^ - .?,d
euro op zorg besparen. Een groot deel hoes: l3 sel,cr
zelf op. Ziekenhurzen gaan voor hetzelfde ge o -::.
rnensen behandelen. Dat scheelt 240 miljoen e--: le
Staatssecretaris sloot een vergelijkbare overee-.i: ^- s:
met verpleeg- en verzorgingshuizen om de sne s:. jer-
de kosten van de AWBZ nog enigszins te bete-g: 3^.
Ze bespa arl zo 284 milloen euro. De AWBZ , \ttaa., , Je
zorg voor chronisch zieken en gehandicapten \..,c-o:

betaald, gaat in 2006 net als de basiszorg hele-aa 3c
de schop. Alleen chronisch zieken en gehandicap:e-
kunnen er dan nog een beroep op doen. Andere^ -ce-
ten voor hulp aankloppen bij de gemeente of farn e en
vrienden inschakelen voor de huishoudelilke zorg \./:3.
wat betreft de inhoud verwijs ik naar mijn publicate ^ Cit
mededelingenblad.

Zorgverzekeri n gswet (ZVW)
Zoals bekend zal per 1 januari 2000 de nieuwe Z:,j.,s1-
zekeringswet (ZVW) ziln intrede doen. Een vo[n,,assene
zal 1067 euro per jaar moeten neerleggen. Kinde.e^ tot
en met 18 jaar zijn gratis verzekerd. Voor zieke-fc.:s-
verzekerden betekent dat een forse stilgirg, ,,.,,ar: jre
betalen momenteel 730 euro per jaar. Om dat :e tc--
penseren, komen mensen met een krappe be..s ^ aan-
merking voor een zorgtoeslag, die kan oploce- ::: -iOO

euro. Daar bovenop kunnen mensen met een aag rko-
men, die chronisch ziek of gehandicapt zt)., aarspraak
maken op een extra tegemoetkoming van enke e ronder-
den euro's, Op die manier hoopt het kabinet de nKorn-
stengevolgen bij invoering van het nieuwe zorgstelse in
2006 zo klein mogelijk te houden, maar niet iedereen zal
'1 00 procent worden gecompenseerd.
ln het nieuwe stelsel verdwijnt het onderscheid tussen
ziekenfonds en particuliere ziektekostenverzeker ng
ledereen gaat voor de basiszorg (huisarts, ziekenhuis,



geneesmiddelen) dezelfde premie betalen. Die kan ove-

rigens ook lager uitvallen dan 1067 euro, want verzeke-
raars mogen straks om mensen te lokken gaan concur-
reren op de hoogte van de premie.
ledereen is straks verplicht om zich te verzekeren tegen
ziektekosten. Verzekeraars zijn verplicht om iedereen die
zich voor de verzekering aanmeldt te accepteren. Ze
mogen iemand die mogelijk hoge gezondheidskosten
met zich meebrengt niet weigeren. De overheid stelt het

basispakket samen. Kinderen onder de 1B jaar hoeven
geen premie te betalen.
Om de kosten van de premie ook na de invoering van de
ZVW voor iedereen betaalbaar te houden, komt er een

zorgtoeslag, Deze is inkomensafhankelijk en dient te
worden aangevraagd bij de Belastingdienst. De zorgtoe-
slag wordt geregeld in de Wet op de Zorgtoeslag.

Nieuw toezicht op de zorg 2006 door Zorgautoriteit.
Vanaf 2006 gaat de Nederlandse Zorgautoriteit toezicht
houden op de concurrentie in de gezondheidszorg en

de uitvoering van de toekomstige Zorgverzekeringswet
(zvw)
De ministerraad heeft ingestemd met de instelling van

een toezichthouder voor de zorgsector per 2006. De

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat toezicht houden
op de ontwikkeling van markten in de gezondheidszorg.
Ook gaat hij toezicht houden op de uitvoering van de
nieuwe standaardverzekering voor curatieve zorg t.w de
ZVW. Tevens zal de Zorgautoriteit de beoogde geregu-
leerde marktwerking bevorderen. De Zorgautoriteit gaat

voor de zorg een vergelijkbare rol vervullen als de Opta

in de telefoonmarkt.
Door de komst van de Zorgauïoriteit wordt een belangrij-
ke voonvaarde gecreëerd voor het invoeren van geregu-
leerde marktwerking in de zorgsector. De Zorgautoriteit
let o.a. op kosten, prijzen en contractvooruuaarden. De

Zorgauloriteit zal sectorspecifieke regels gaan stellen.
Als oneerlijke concurrentie de zorgmarkt verstoort, dan
kan de Zorgautoriteit ingrijpen door bijv. het stellen van

voorwaarden of het opleggen van dwangsommen.

De Zorgautoriteit valt onder politieke verantwoordelijk-
heid van de Minister van VWS. De Zorgautoriteit en de
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) zullen in een

convenant nadere afspraken maken over welke instantie
moet ingrijpen bij economisch machtsmisbruik. Het hui-

dige College tarieven gezondheidszorg (CTG) en het
College van toezicht op de zorgverzekeringen CfZ) zul-
len opgaan in de Zorgautoriteit. ln 2010 zal worden
bekeken of de Zorgautoriteit moet opgaan in de NMa.

Tot slot
Als dit lnfoblad u bereikt lopen wil langzaam naar het

einde van het jaar en zal meI name Kerstmis en het

nieuwe jaar niet meer lang op zich laten wachten. Gaar-
ne wil ik als lnformant Ziektekostenregelingen U en de
Uwen, waar ook ter wereld, prettige en sfeervolle kerst-
dagen toewensen en voor 2005 wens ik u een goed en

vooral gezond jaar toe. Moge alles wat u zich wenst in

2005 in vervulling gaan.

tr@



Arnhem
CGPA regio Arnhem (voormalige LSK)
Voorzitter: N. Mol
Platenmakersstraat 85, 6661 HL Elst
Tel. 0481 37 41 16
E-mail n.mol@wanadoo.nl
Secretaris: J.W. van Rossum
Oude Eerbeekseweg 13

697'1 BL Brummen
Tel. 0575 56 13 49
E-mail j.w.v.rossum@hccnet. nl
Penningmeester: W. Venrueij

Hof van Cambridge '169

7007 GP Doetinchem
Tel. 0314 32 49 97
E-ma il wimverweij@wanadoo. n I

Commissaris: W.J.M.M. de Theije
Goltackers '104, 6931 HE Westervoort
Tel. 026 31 18 577
E-mail w.detheije@planet. nl
Commissaris: R. Willemsen
Zwanenveld 66-21, 6538 RX Nijmegen
Tel.024 34 46 963
E-mail wibo@veteranen.nl
Girorekening 3149250
t.n.v Contactgroep Postactieven regio
Arnhem, te Doetinchem
ERE VOOMITTER: Dhr H.T Jongerius
Schiedamhof 29, 6843 KT Arnhem
Tel. 026 38 19 036

Den Haag
CGPA regio Den Haag
Voorzitter: M.J.G. Halma
Secretaris: Th.M. Deckers
Strijplaan 337,2285 GL Rijswijk
Tel, 070 39 44 585, 06 20 58 63 Bg
E-mail jdeckers@euronet.nl
Penningmeester: E.J. Goedheer
Commissaris: H.H.W.G. Peters

De Peel
CGPA Groepen Geleide Wapens
Voorzitter: R.P Schouten
Krijten 51, 5403 PK Uden
E-mai I robirm@hotmail.com
Secretaris: E. Janssen
Pionier 21,5409 BE Odilliapeel
E-ma i I erikjanssen@hetnet. n I

Vice voorzitter: G.C.M. Boogaarts
Gaasthuisstraat 29, 5708 HH Helmond
E-mai I fred. boogaarts@chello.nl
Penningmeester: Herman Vriesema
Patrijsstraaï 31 , 5764 RS De Rips
Tel. 0493 59 98 44
E-mai I hermanvriesema@planet.nl
Of: Postactreven Groepen Geleide Wapens
t.a.v. Stafgroep Voorlichting Groep Geleide
Wapens
Postbus 5034, 5800 GA Venraij
Tel, 0493-598045
E-mai I hsvo@ggwdp.af.dnet.mindef. nl

Eindhoven
CGPA regio Eindhoven

Voozitter: EJ.P Logister
St. lsidorusstraat 2A
5694 AL Son en Breugel
Tel. 0499 47 16 98
E-mai I fer. logister@zon net. n I

Secretaris: L.A Damen
Roerstraat 49,5626 DS Eindhoven
040 26 23 122
E-mai I ludo.damen@freeler. nl
Penningmeester: H.M.G. van Soest
Duivenlandstraat B, 5628 KW Eindhoven
Tel. 040 24 15 584
E-mai I h.van.soest@hetnet.nl
Vice voozitter: J. van PA. Roolvink
Evreuxlaan 115,5627 PT Eindhoven
Tel. 040 24 27 383
Lid /2e Penningmeester: H. Bosch
Scherpenheuvellaan B, 5628 TT Eindhoven
Tel. 040 24 25 419
Lid: D.H. Mulden Dalem 6,5527 JG Hapert
Tel. O497 33 02 09
E-mai I dhmulder@freeler. n I

Lid: H.G. Sepers
Leemgravenwei 6, 5551 RA Valkenswaard
Tel. 040 20 41 376
E-mai I h.sepers@chello. nl

Gilze-Rijen
CGPA regio Gilze-Rijen
P/a Vliegbasis Gilze Rijen

Postbus 49,5120 AA Rijen

E-mai I pagzrij@hotmail.com
Voorzitter: W. H.J. Logt
Secretaris: W.J.A.L. van der Meere
Aalbersestraat 10, 5121 VB Rijen

Tel. 0161 22 42 31.
E-mai I wvdmeere@wanadoo. nl

Penningmeester: EH.A. Blósser
Leden: A. Witmont en A.T van der Heijden

Leeuwarden
CGPA regio Leeuwarden
Voozitter: E.PW Wiener
Spanjaardslaan 1 12, 8917 AW Leeuwarden
Secretaris: M. Cats
Brandenmeer 44, 891B GH Leeuwarden
E-mail mei.cats@planet.nl
Penningmeester: A. Lelie
Trui Jentinkwei 12, 8915 JK Leeuwarden
E-mail fanthomas@hetnet. n I

Lid: P Siemeling
Westerparkstraat 3'1, 8913 CB Leeuwarden
E-mail phsiemeling@hotmail.com
Girorekening 9428701
t.n.v. CGPA Regio Leeuwarden
De eigen internet site is te vinden onder
http ://home. hccnet. n l/4. ed/postacti ef-lwd

Nieuw Milligen
CGPA regio Nieuw Milligen
Voozitter J. PC. Tiessen
Voltastraat 5,7316 GH Apeldoorn
Tel. 055 5214 405
Penningmeester: J.G, Kools
Schopenhauerstraat 1 59

7323 L.W. Apeldoorn
Tel. 055 36 63 217
E-mai I j.g. kools@freeler. nl
Secretaris: F Ouwerkerk
Rakkersveld 116, 7327 GD ApelCcc."
Tel. 055 53 33 033
E-mai I f.ouwerkerk@planet. n I

Lid: A. Sorel
H.M Mesdagstraat 32,7312 LP Ace oocrn
Tel. 055 35 59 094
Lid: J. v.d. Spoel
Couperuslaan 149,3842 AD Ha'o:r,'. 1<

Tel. 0341 41 74 35

Lid (plv, secretaris): J.L MulCe.
Van Haeftenpark 49,73''6 NJ Ace J:,3rn
Tel. 055 52 16 384
E-mail jlmulder@hetnet. n I

Rhenen
CGPA regio Rhenen
Voozitter: J.G. Koning
Goudenregenplantsoen B, 391 ' -Z R"enen
Tel. 0317 61 47 46
Secretaris: J.J,A, Fontein
Donderberg 30, 391'1 JX Rhene.
Tel. 0317 61 33 30
E-mail s27 e11 @hetnet.nl
Penningmeester: Mevr E.E. Rilksen-\as
Valleiweg 89, 39'11 DB Rhenen
Tel, 0317 61 38 14

Aktiviteiten: J. van Arkel
Van Bentheimhof 58
Tel. 0317 61 5623
E-mail janvanarkel@veteranen. n I

Lid: K.H Peenenman
De Reehorst 41, 3958 EK Amerongen
Tel. 0343 45 35'10

Soesterberg
CGPA regio Soesterberg
Voozitter: J.A, Koningstein
Wolfsmelk '1, 3738 TC Maartensdilk
E-mai I konigstein32@veteranen. n I

Secretaris: C. Huisman
Versteeghlaan 50, 3769 BN Soesterbe.g
E-mai I huisman4602@hetnet. n I

Penningmeester: B. Petersen
Rigolettostraaï 18, 3816 TR Amers'cc't
E-mail timoreno@hetnet.nl
Leden: J.M. Verburg
Karolingersweg '170

3962 AM Wijk bij Duurstede
E-mai I jmverburg@freeler. n I

M.P van der Wijst
Rumpler 17,3769 JH Soesterbe'g
E-mail m. p.de.wijst@freeler. n I

Ledenadministrateur: J.H. van C:' T:gt
Versteeghlaan 48, 3769 BN Soes:='cerg
E-mai I jhvdtogt@wanadoo. n I

Postadres CGPA SSB
Postbus 160, 3769 ZK soesterbe.3
Tel. 0346 33 98 76, fax 0346 33 32 ;2

Twenthe
CGPA regio Twenthe

@tt



Voorzitter: J.A. Roos, Wilgenkamp 40
7581 HC Losser
E-mai I jaroos@solcon.nl
Secretaris: B.G. Zwiers,
PA. van Deldenstraat 19

7523 ND Enschede
E-mai I benzwiers@home.nl
Penningmeester: J.H. Leemkuil
Wuestinkslraaï 14 ,7555 GD Hengelo (ov)

Lid / commissaris B.G. Jansen
Herculesstraat 38, 7521 DJ Enschede
M.A. van Drunen, Umbrialaan 13
7577 KA Oldenzaal
E-mai I mvandrunen@home.nl
Postadres CGPA Twenthe P/a Vliegbasis
Twenthe
t.a.v Bestuur CGPA Regio Twenthe
Geb. Z1Bc, kamer K2.15
Postbus 5013 7500 GA Enschede

AANDACHTPUNTEN MBT

ORGANISATIE ELEMENT

CGPKLu

BEREIKBAARHEID

POSTADRES tevens
REDACTIE ADRES

MILITAIR POSTADRES
Dit alleen vanaf militaire
onderdelen

Volkel
Contact Groep PostActieven
regio (CGPA)Volkel
Zeelandsedijk 10,5408 SM Volkel

Voozitter: W.D den Ouden
E-mai I w.denouden@hetnet.nl
Secretaris: K. Mars
E-mail marskees@hetnet.nl
correspondentiead res CG PA Vol kel

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. n l/e.t. g. m.ton k
ERE VOORZITTER: Dhn Gijs Jonker

Woensdrecht
CGPA regio Woensdrecht
Voozitter: E. Groothuis
Frans Naereboutstraat 18,4351 NH Veere
E-mai I elbertgr@zeelandnet.nl
Plv voozitter: C. Boshuizen
Lijsterbessïraaï 11, 4711 RJ St. Willebrord
Secretaris: EE.C. Voet
Dennenlaan 8,4631 BH Hoogerheide
E-mai I fu-international@wxs.nl
Penningmeester: C. EW. Rietveld
de Hortensia 42,4631 DE Hoogerheide
E-mai I cfw.rietveld@planet.nl
Lid: S. Heringa

Lambertijenlaan 49
4617 EV Bergen op Zoom
Tel. 01 64 23 82 79

Militair Luchtvaart Museum
Kamp vanZeisïZ - 4
Postbus 184,3769 ZK Soesterberg
lnfolijn 0346 35 60 00
Fax 0346 35 60 20
E-mai I info@mlm.af.dnet.mindef.nl

Koninklijke Luchtmacht
Sectie Luchtmacht Historie
Alexa nderkazer ne Gebouw 204
Van Alkemadelaan 357
2597 BA Den Haag
Correspondentieadres
Postbus 20703
2500 ES Den Haag
Telefoon 070 31 65 335
Fax 070 31 65 550
E-mai I slh@bdl.af.dnet.mindef.nl

PostactievenkaaÉ
Adres Aanspreekpunt postactieven
(BDL / KAB / Postactieven).
Vergeet niet een kopie van uw bewijs
van eervol ontslag of een uitkerings-
bewijs van het ABP mee te sturen, dit
is absoluut noodzakelijk en versnelt
de procedure aanzienlijk.

Vliegende Hollander
lndien 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 " Reg istratieformu I ier Postactieven
Koninklijke Luchtmacht". Nadat u dit heeft
ingevuld en geretourneerd zult u, indien u

in aanmerking komt, in de database wor-
den opgenomen. Na verloop van (helaas

externe oorzaak) minimaal 2 maanden zal u

de Vliegende Hollander worden toege-
stuurd. Voor mutaties met betrekking tot
adres, dan wel opzegging dient u als volgt
te handelen neem contact op met het

bureau postactieven. Tip: GEBRUIK HIER-

VOOR UW ADRESSTROOK. Het is natuur-
lijk ook handig ivm KluPActief etc als u uw
nieuwe adres ook bij ons bekend stelt. Als
u van de KLu geen informatie meer wilt ont-
vangen bericht dit dan (BDL / KAB / Post-

actieven) waarna deze mutatie in de data-
base ingevoerd zal worden.

DE NIEUWE ORGANISATIE

Staf Bevelhebber
Chef - Kabinet
Bureau Postactieven

Opper Off b.d per januari 2005

CCPKLu: Willem Aben, Vm 31 dec. 2004

KluPActief: Willem Aben, Vm 31 dec. 2OO4

KLuPActief: Ko Norg, per 1 januari 2005
Adm: Sharita Khemai-Ramawadhdoebe

Telefonisch 070 339 66 60 / 60 28

Fax 070 339 68 28

E-mail ccpklu@bdl.af.dnet.mindef.nl
KLUIM BDL Aben

BDL Khemai
BDL Norg

Hoofd kwartier Koninkl ij ke Luchtmacht
Staf Bevelhebber / Kabinet / Postactieven

Postbus 20703
2500 ES Den Haag

Hoofd kwartier Koninkl ij ke Luchtmacht
Staf Bevelhebber / Kabinet i Postactieven

MPC 58 L

t@
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