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Colofon
KLuPActief verschijnt (tot nu toe) viermaal
per jaar en is in principe bedoeld voor
alle postactieven van de Koninklijke
Luchtmacht, dat wil zeggen militairen en
burgers die de actieve dienst middels
FLO, UKW of pensioen hebben verlaten.
Verder de achtergebleven partners die te
kennen hebben gegeven KluPActief te
willen blijven ontvangen. KLuPActief
geeft informatie over de voortgang van
het postactievenbeleid van de Koninklijke
Luchtmacht en wetenswaardigheden voo6

ovel 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 ontwikkelingen
binnen de KLu.

Samenstelling & Redactie:
Ko Norg

Redactie adres:
Zie pagina nuttige adressen.

Met speciale dank aan:
Drs. Rolf de Winter, Lt Kol T van Mastrigt,
Lt Kol F Rombouts, Berry van Nistelrooij,
J. Kruit, ds. lds Smedema, Ludo Damen,
WJasuit, Ed de Bruijn, John van Benten,
Willem Aben,Jan van Rossum,
Willem Logt, Nico Mol, Kees Boshuizen,
Ton Lelie, Cees Huisman, 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 daarbij uit naar de Sectie Luchtmacht
Historie Staf BDL voor de beschikbaar
gestelde foto's bij het artikel Vlag en
Vaandel en naar Ben Ullings van Aviation
Photos lnternational voor de foto op het
voorblad.

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-leiding.
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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Op 26 december berichtte het nieuws over een natuur-
ramp. Een ramp die uitgroeide tot een waar de wereld
nog lang onder gebuklzal gaan. Natuurlijk alleen al de
getallen die per dag omhoog schoten gaan ons bevat-
tingsvermogen te boven. Het is goed om te zien dat per-

sonen en instellingen hiervoor ruimschoots de portemon-
nee trekken en dat hulporganisaties (wijs geworden door
in het verleden gemaakte Íouten) nu aan de samenleving
verantwoording afleggen over de uitgaven en vooral
waaraan deze zijn besteed. Het is niet voor niets dat de
Verenigde Naties bij monde van haar secretaris-generaal
Kofi Annan appelleerde aan het verleden toen vooral
regeringen in de haast en de hype van het moment over
elkaar heen struikelden bij het aanbieden van gelden. De
praktijk leert helaas dat er maar een fractie van de toege-
zegde middelen ook daadwerkelijk ter beschikking
komen. Vooral Afrika is daar al zeer lang de dupe van.

Als het om rampen gaat lijkt het soms of wij dit bijzonde-
re werelddeel collectief uit onze herinnering verbannen
hebben.Gaan wij er vanuit dat dit een verloren zaak is?

Natuurlijk wordt Afrika geteisterd door een golf van
geweld, corruptie en oorlog maar dat is maar een
gedeelte van het verhaal.Er gaat namelijk op dit immens
grote continent steeds meer wel goed. Helaas blijkt de
leus van de actie "Help de slachtoffers
van de natuurramp in Azië " te zijn en hebben wij weder-
om de kans gemist om alle slachtoffers van deze ramp
te helpen. lk meen het echt als ik zeg "arm Afrika". Ook
de actie van onze eigen luchtmacht met als doel miles te
verkopen voor "slachtoffers watersnoodramp Azië" lijkt
mij, gezien de werkelijke omvang van de ramp, een
gemiste kans.

Wij hebben als bevoorrecht werelddeel toch altijd een

zekere mate van beschaving gehad, hoewel in de praktijk
blijkt dat dit aan het afnemen is. De mens heeÍt tegen-
woordig vaak nog maar een dun laagje beschaving.
Moeten wij daar niet eens in investeren? We storten mas-
saal op giro 555 en sussen daarbij ons geweten om ver-
volgens over te gaan tot de beslommeringen van de dag
en het eigen lK. Als er alweer iemand door "zinloos"
geweld om het leven is gekomen organiseren wij een stil-
le tocht maar mogelijk loopt de dader van morgen daarin
wel mee. De mens is onverdraagzamer geworden en

daarom vind ik (zonder de moraalridder te willen uithan-
gen) dat wij meer zouden moeten investeren in de
samenleving. Dit geldt ook voor ons en onze leeftijdsge-
noten, die wij gelukkig nog zo vaak onder gezegende
omstandigheden ontmoeten. Als ook wij ons beste been-
tje voor willen zetten komen wij er rijker uit. Misschien
zelfs zo goed dat de volgende begrafenis van een colle-
ga (bestuurder) een net zo grote opkomst laat zien als de
vlak daarvoor gehouden reunie en/of social.

W. Jasuit
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Zoals u in de KluPActief van december j.l. heeft kunnen
lezen heb ik met ingang van 1 januari de samenstelling
van het blad KluPActief overgenomen van Willem Aben.
Graag nraak ik daarom van de gelegenheid gebruik om
me even aan u voor te stelen, Een aantal lezers zullen mij

wel kennen. met name die in hun Klu-leven werkzaam
zijn ger,','eest in een vliegoperationele of een daaraan
gerelateerde functie, maar voor anderen zal ik een
vreennoe zt n.

Welnu.T,r naarn is Ko Norg en ik ben sinds twee jaar
met FLO. Het grootste deel van mijn diensttijd heb ik
doorgebracht op de vliegbasis Soesterberg als Wing
Ops suce.,,/ sor en ben daarna, na een uitstapje van
zeven rnaanden in Cambodja in het kader van een
VN-missie. ' de wereld van het luchttransport verzeild
geraakt a'.'.aat k in de functie van luchttransportplanner
een aanta .aren op het OCC van de vliegbasis Erndhoven
werkzaarn ben geweest. Vervolgens heb ik een paar jaar
op het Kc. nkli;k Stallen Departement (Paleis Noordeinde)
gewerkt onr bezig te houden met het luchtvervoer van de
leden van het Koninklijk Huis. Mijn verblijf bij de KLu heb
ik beèindigd als Elt in de functie van redacteur van het
blad Veilig Vliegen, waar ik mij met name bezig hield met
het schrijven van artikelen met betrekking tot vlieg- en

bed rijfsveilig heid.
Zo, nu weet u wel genoeg van mij.

Toen medio vorig laar in KluPActief de opvolging van
Willem Aben voor wat betreft het overnemen van het blad
ter sprake kwam heb ik daarop positief gereageerd. lk
had een tijdje fat, dum en happy voor me uit zitten staren
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en vond het tijd worden om me weer ergens
zinvol mee bezig te houden en dus... Zoals u

weet is het blad KLuPActief in enkele jaren

uitgegroeid van een simpele A-viertje tot een
kwartaalpublicatie van (soms) veertig pagina's.

Nu is het op zich niet zo moeilijk om een keer
per drie maanden een blad uit te geven, papier
is immers gauw gevuld en een verhaal is zo
gekopieerd.
Maar dat is natuurlijk niet de bedoelingl Ook
is het niet de bedoeling dat in het blad alleen
verslagen worden gepubliceerd van de diver-
se CGPA-activiteiten en bijeenkomsten, hoe
belangrijk deze berichtgeving ook is, en daar
moeten we ook vooral mee doorgaan, al was
het alleen maar om op de hoogte te blijven
van elkanders reilen en zeilen in de diverse
verenigingen, Echtel het is zeker ook zeker
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de bedoeling dat de leden van de diverse
verenigingen eens de pen ter hand nemen dan wel achter
de PC gaan zitten om (persoonlijke) belevenissen, anek-
dotes, wetenswaardigheden op papier te zetten en op te
sturen. Tot nu toe gebeurt dat ook wel en ook hiervoor
onze hartelijke dank, dat mag best gezegd worden, maar
het moet nog beter kunnen. U wordt hiervoor dan ook
van harte uitgenodigdl
Nog even voor alle duidelijkheid: het artikel hoeft niet
'panklaar' te worden aangeleverd. U mag het voor de
vuist weg schrijven zonder daarbij te letten op taal en stijl,
punten en komma's, Wel graag uw schrijfproducten per
e-mail aan mij opsturen (konorg@planet.nl), dit bespaart
mij namelijk een hoop typewerk. Ook indien mogelijk foto-
materiaal mee sturen. Over de foto's het volgende: veel
Kb's én als bijlage bij de e-mail of, indien per post opge-
stuurd, op discette, CD-R of eventueel 'echte'foto's.
Tot slot (en dat kan gezien worden als een zwaktebod
van mijn kant, dat besef ik, maar dat moet dan maar)
bent u een dramatisch slechte schrijver maar u heeft wel
een verhaal: neem dan contact met mij op en ik kom het
verhaal middels een interview bij u ophalen,

Ko Norg
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In Memoriam Elbert Groothuis (tg39 r zoo4l
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Elbert Groothuis, onze voorzitter ( CGPA Woensdrecht) is niet meeí. Plotseling is
hij van ons heengegaan. De dood is als een bom ingeslagen.Op woensdag 15

december voelde hij zich wat grieperig, Op vrijdag het telefoontje dat Elbert
toch naar het ziekenhuis moest, op zaterdag '18 december het fatale bericht,
Elbert is overleden. Onbegrijpelijk, tot voor kort nog zo intens levend, zo aclief
en bewegelijk, als hij tot je sprak dan onderstreepte hij dat met zijn hele

lichaam, steeds zo duidelijk aanwezig. Toen onze eerste voorzitter als gevolg

van persoonlijke omstandigheden moest besluiten af te treden heeft Elbert de
lacune direct opgevuld en zich volledig voor onze CGPA ingezet. ln korte tijd
heeft hij veel bereikt om onze contactgroep vaste voet aan de grond op de
vliegbasis te geven. Hij was een uitstekende voorzitter met veel bestuurserva-
ring, hij had hart voor de zaak, voor onze CGPA en voor onze Koninklijke Lucht-
macht. Hij was beroepsmilitait zo voelde hij zich ook, daar was hij trots op. Van

geweld hield hij niet, hij wilde beschermen, bewaren en behoeden. ln het bestu-
ren van de CGPA regio Woensdrecht was Elbert doortastend, consequent, soms
veeleisend en doorgaans recht voor zijn raap en hij was een vriend waar je op
kon blindvaren, trouw en eerlijk, wat hij toezegde werd binnen de kortste tijd

waargemaakt. We zullen hem node missen. Elbert, bedankt.
Zijn echtgenote Greetje, zijn kinderen en zijn kleinkind wensen wij de kracht en de moed om dit zo grote en zo plotse-

linge verlies te dragen.
Carel Rietveld

W.T. Ballizany, Driftweg t43, Hurzen

M.F. Kilian, Urb Cortijos de Calahonda 4a, Spanje

A. Koekkoek, Hoevenhoek ro, Wijhe

E.A.T. Noort, Rijksstraatweg 29, Elst

H. van 't Oost, Buurtweg 69, Halsteren

H.A.A. Santvoort, Heinsinshof r, Rijen

D. Westra, Krommekamp z, Harderwijk

P.C. de long, Beppie Nooystraat 27, Hengelo

M. Houwaart, f . Urlusstraat .j,Noordwijk
W. Labee, Brabantpark 35a, Rijen

I.t.T. Kraus, Don Rualaan 63, Heerenberg

A. Koppenol, Loosduinsekade 7oz, Den Haag

|.W. Lagerweii, Wolvenakker 64, Houten

f.F. Geuther, Hasenbusakker 8, Eindhoven

f.H. Sprokkereef, Eikstraat 17, Arnhem

T. Shamier, Hándellaan 196, Delft

|.f. Siimons, Hoflaan 6, Groesbeek

E.L. Brouwer von Gonzenbach, Hudsonstraat 48, Arnhem

H.S.G. Flos, Gasthuisslraal 146, Tegelen
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Overleden
D.G. Ramaker, Eikenwal 5oz, Uden

|. Nagelkerke, Teilingen 18, Oosterhout

W.H. van de Beek, Wierbalg rzz8, De Helder

H. de Ruiter, Archimedeslaan 25, Oosterhout

E. Sonderman, Boomstede 62, Maarssen

E. Groothuis, Frans Naereboutstraat r8, Veere

H.L. Faase, Valeriusplein ry6, Alphen a.d. Rijn

H.W. Kleingeld, Rosmarijn 68, Uithoorn

A.N.M. Aarts, Ametisthorst 7r, Den Haag

L.F.J.M. Monten, 't Geluk 15, Geldrop

f. Hofland, Muziekplein r4, Uden

A.W. Kraak, Lutineweg zz, Terschelling

E. Westerveld, Molenstraat 6r, Emmen

W. |onker, Van Brederostraat 16, Makkingga

K. Vellinga, Turfmarkt 8, Leeuwarden

F.H. Berwald, Groningensingel r53, Arnhem

J.A. Eiikhout, Princentuin 116, Breda

W.M. Hoogendiik, Botermarkt 55, Uden

E. r'an Asselt, Helmondstraat z5o, Arnhem

W.M. van Tilburg, Stokebrand 654, Zutphen

Dat zii mogen rusten in vrede



Volgens goed gebruik wordt twee maal
per jaar een samenkomst georganiseerd
waar besturen van de CGPAs en leden
van de LUIVARA elkaar treffen om van
gedachten te wisselen over de voorbije
periode maar ook om hun blik op de toe-
komst te richten.Tevens is het uiteraard
een uitstekende manier om de band tus-
sen de CGPAs en het HKKLu te bevesti-
gen en te bestendigen. Ook op 16

december j.l. was er weer een dergelijke
dag gepland. Na de gebruikelijke koffie
met cake en het welkomstwoord uitge-
sproken door Willem Aben was er eerst
gelegenheid voor de bestuursleden om
vragen te stellen. Een grote diversiteit
aan onderwerpen passeerde de revue.
Het zou te ver voeren om hier al te
gedetailleerd op in te gaan maar ikzal
er toch enkele noemen:

Zo werd de vraag gesteld hoe het zit met
busvervoer naar bijvoorbeeld Open
Dagen. Onderdeelscommandanten kunnen
dit toestaan maar heI zal geen officiële
regel worden vanuit het HKKLu. Ook
bleken er enige vragen ïe zijn die alle
betrekking hadden op de mogelijkheden
en onrnogelilkheden om lid te zijn van éen
van de regionale CGPAs. Hierover werd
uitvoerig van gedachte gewisseld. Vanuit
de CCPKLu wordt aangeraden om hierin

kritisch te zijn ofschoon er altijd grensge-
vallen zullen zijn en blijven. Echter; over
eventuele verruiming van de doelgroep
(openstelling voor BBT-ers en reservisten)
wordt wel nagedacht. Tevens bleek uit
opmerkingen van de vergadering dat men
het wenselijk vindt om als leden van een
CGPA een eigen logo te hebben. Alle
leden worden daarom opgeroepen om
(kleur)potlood en papier ter hand te

nemen en een logo te ontwerpen. Hier zijn
tegenwoordig trouwens ook uitstekende
computerprogram ma's voor (zelfs'id iot-
proof'). Ten aanzien van de vraag hoe het
zit met een eventueel kledingvoorschrift bij

het bijwonen van ceremoniële activiteiten

werd gesteld dat
men gebruik dient
te maken van
'standaard'kleding

(pantalon, overhemd, stropdas en colbert)
in een kleur aangepast aan de situatie, dit
echter zonder een baret . Ten aanzien van
de nieuwe post-actievenkaart (identiteits-

bewijs) is gesteld dat naar venruachting in
het eerste kwartaal van 2005 de kaarten
(gefaseerd) beschikbaar zullen komen.

Uitgifte zal plaats gaan vinden met de
onderdelen en de CCPKLu.

Na deze al met al zeer informatieve 'vraag

- en antwoordronde'was het inmiddels de
hoogste tijd geworden om even de benen
te strekken. Onder het genot van een

aperitiefje en bij een uitstekend vezorgde
lopend buffet ontstond er een gezellige

ambiance waar druk werd bijgepraat over
de meest uiteenlopende ondenverpen.

Het middagprogramma begon met een

briefing van de BDL. Om te beginnen

werd teruggeblikt op een voor de Konink-

lijke Luchtmacht druk en enerverend jaar;

met name door het tegelijkertijd deelne-
men aan een aantal 'out of area'-missies.

De BDL was dan ook van mening dat de
KLu zich laat zien als een uitermate pro-

fessionele en flexibele organisatie). Ook
werd stilgestaan bij de verandering in de
Klu-organisatie als gevolg van de 'ver-

paarsing' van de krijgsmacht. Tevens

kwam de uitbreiding van de transportvloot
en de vervanging van de F-16 ter sprake.
Hierna werd het spreekgestoelte ingeno-

men door het Hoofd Operatie Centrum

KLu, de Kolonel A. Tieland. Aan de hand

van een aantal slides werd gedetailleerd
ingegaan op de uitzendingen waarin de
KLu groot- dan wel kleinschalig is

vertegenwoordigd. De SM Ko Verbrugge
hield een interessante lezing over de lay-

out van de websites die op kort termijn
beschikbaar zullen zijn voor de CGPAs.

Vervolgens stelde Willem Aben een aantal
zaken met betrekking tot PARESTO (Paar-

se Restaurant Organisatie) aan de orde.
Hij memoreerde dat per onderdeel door
de KLu per jaar drie activiteiten voor wat
betreft de personeelskosten zullen wor-
den vergoed. Om de kosten te drukken
en om deze realistisch te houden zal het
noodzakelijk zijn om te komen tot voorin-
schrijvingen voor de diverse georgani-
seerde activiteiten. Om het kosten plaatje

te beperken werd ook de suggestie
gedaan om eventueel de leden te laten
meehelpen, bijvoorbeeld bij het ophalen
van lege glazen, om hierdoor barperso-
neel uit te sparen.

Tot slot bedankte de Chef Kabinet, de
kolonel mr: Rosenhart iedereen voor hun

aanwezigheid. Een speciaal woord van
dank ook voor Willem Aben voor zijn
geweldige inzet bij het op poten zetten,
uitbreiden en in stand houden van de
CGPA-organisatie, waardoor het gewor-
den is wat het nu is: een bloeiende organi-
satie.Hij heeft door het ontbreken van een
opvolger de kar een jaar langer getrokken

dan hij eigenlijk wilde, maar vindt het nu

door persoonlijke omstandigheden mooi
geweest. Kolonel Rosenhart sprak haar
grote teleurstelling uit over het feit dat
ondanks het grote bestand postactieve

hoofdofficieren er niemand bereid gevon-

den is om de functie van Willem Aben
over te nemen. Momenteel is de functie
opgenomen in het vacature bestand van

de KLu . De functie krilgt wordt daarbij uit-

gebreid voor met ondersteunende taken
t.b.v het Kabinet .



Yllg en V,aandel Traditie in een 'iorrg'
kriigsmachtdeel Door drs. Rotf de wnter, Hoofd sectie Luchtmachthistoriê

De eerste stapjes
Het Nederlandse luchtwapen had in

zijn jonge jaren, na de bescheiden
start op Vliegkamp Soesterberg in

1913, slechts zijdelings oog voor tra-
ditievorming en ceremonieel. En dat
zal niemand verbazen. lmmers, de

pioniers van de Luchtvaartafdeeling,
zoals het luchtwapen destijds werd
genoemd, hadden hun handen meer
dan vol om het nieuwe krijgsmacht-
onderdeel - letterlijk en figuurlijk - van
de grond te krijgen. Weldra kwamen
er echter stoffelijke blijken en uitingen

om de eigen, speciÍieke positie

binnen de krijgsmacht te onderstre-
pen. Op de hoge kraag van de uni-
formjas verscheen een uniek onder-
scheidingsteken: een van gouddraad
geborduurde rotatiemotor met twee-
bladige luchtschroef, De militairen die
als luchtvarenden het zwerk kozen,
tooiden zich na het behalen van het
vlieg- of waarnemersbrevet met de
vlieger- of waarnemerswing. Bij de
viering van het tienjarig bestaan in

1923 werd er op het Vliegkamp
Soesterberg een gedenkzuil opge-
richt ter nagedachtenis 'aan onze
gevallen kameraden'. Dit oudste lucht-
machtmonument vormt jaarlijks tijdens
de dodenherdenking op 4 mei en de
verjaardag van de KLu op 1 juli nog
altijd het ceremoniele middelpunt van
de I uchtmachtplechtig heden.

De Militaire Luchtvaart geridderd
Een belangrijke stap voorwaarts op
de weg naar meer autonomie werd
gezet op 1 juli 1939 toen de militaire
luchtvaart de status van zelfstandig
wapen binnen de Koninklijke Land-
macht verkreeg. Vanaf dat moment
bestond er naast een wapen der
I nfanterie, Artillerie, Cavalerie en

Genie een vijfde wapen: heï Wapen
der Militaire Luchtvaart. Dit vijfde
wapen wist zich nog geen jaar na zijn
oprichting op bijzondere wijze te
onderscheiden. ln de ongelijke strijd
die op 10 mei 1940 tegen de Duitsers
moest worden aangegaan, voltrok
zich binnen vijf dagen de vrijwel tota-
le ondergang van het Nederlands
luchtwapen. ln die veelbesproken
meidagen toonde het personeel van
het Wapen der Militaire Luchtvaart
een enorme inzet en manifesteerde
het zich 'met grooten moed en zelfop-
offering (...) zonder te letten op aantal
en hoedanigheid der vijandelijke
vliegtuigen [en door] zonder de min-



ste aazeling aan te vallen, waar zich
daartoe de gelegenheid voordeed'.
Het optreden van het luchtwapen
werd van dien aard geacht dat de
opperbevelhebber van Land- en Zee-
macht, generaal H.G. Winkelman,

reeds op 1B mei 1940 overging tot de
toekenning van de Militaire Willems-

Orde (MWO) der 4e klasse, de hoog-
ste Nederlandse dapperheidonder-
scheiding.

De eersfe hemelsblauwe en oranjek-

leurige luchtmachtvlag met het orde-

teken der Militaire Willems-Orde, die

van 1948 tot 1965 op alle luchtmach-
tonderdelen werd gehesen.

Na de Tweede Wereldoorlog zou het

bij de MWO behorende ordeteken
een speciale rol gaan vervullen in het

luchtmachtceremonieel. Tijdens de
wederopbouw van de krijgsmacht in

de tweede helft van de jaren '40 werd
het door de luchtstrijdkrachten als

een gemis ervaren dat niet werd
beschikt over een eigen vlag die op
de luchtmachtonderdelen kon worden
gevoerd. Deze onvolkomenheid werd
in het kader van het 3S-jarig bestaan
van de Militaire Luchtvaart'gerepa-
reerd'. Het Koninklijk Besluit (KB) van

1B juni 1948 introduceerde een lucht-
machtvlag, die op 1 juli van dat jaar
officieel werd uitgereikt tijdens een
plechtigheid op het Binnenhof in Den

Haag. Een verslag van die bijeen-
komst leert dat de weersomstandig-
heden die dag niet echt meewerkten:
'(...) nu en dan neerdalende fijne mot-

regen uit een laag hangend, gesloten

wolkendek'. Rond elf uur's morgens
arriveerde in een 'gesloten Cadillac'
Prinses Regentes Juliana, gekleed in

een 'parel-grijs mantelcostuum'. ln het

bijzijn van een groot aantal hoge bur-
gerlijke en militaire autoriteiten inspec-

teerde zij de drie
bataljons Lucht-
vaarttroepen, die
zich in carré op het

Binnenhof hadden
opgesteld. Nadat de
ban met tromgerof-
fel was geopend
hees men het dun-
doek onder het spe-
len van het Wilhel-

mus voor de eerste
maal. Op de oranje
en hemelsblauw
gekleurde lucht-

machtvlag stond
prominent het ordeteken van Ridder
der 4e klasse der MWO afgebeeld.
Na deze korte plechtigheid werd de
ban weer met tromgeroffel gesloten,

hield de Prinses Regentes een korte

toespraak en speldde zij een aantal

luchtmachtmilitairen persoonlijk een

dapperheidsonderscheiding op de
borst. Behalve een MWO der 4e klas-

se voor majoor-vl ieger-waarnemer
J.N. Mulder werden er die dag ook

een Bronzen Leeuw een Bronzen

Kruis en zeven Vliegerkruizen verge-
ven. De nu officieel ten doop gehou-

den luchtmachtvlag kreeg voor het

luchtmachtpersoneel een belangrijke
symbolische betekenis en zou in

ongewijzigde vorm bijna achttien jaar

op alle luchtmachtonderdelen worden
gevoerd. Dagelijks werd tijdens een

vlaggenparade op ieder afzonderlilk
onderdeel de vlag tegelijkertijd met

de Nederlandse gehesen en 's

avonds neergehaald.

Van vlag naar vaandel
De reden dat de vorm van de lucht-

machtv/ag moest worden aangepast,
lag in de toekenning van een lucht-

machtvaandel. Pas in 1965, twaalf
jaar nadat de luchtstrijdkrachten het
predikaat'Koninklijk' hadden verwor-

ven, kreeg de KLu de beschikking
over een eigen vaandel. Nadat eerde-
re voorstellen om de luchtstrijdkrach-
ten een vaandel te verlenen waren
afgewezen, reageerde men in Iucht-

machtkringen verheugd toen bij KB

van 20 maart 1965 uiteindelijk een

luchtmachtvaandel werd toegekend'.
De Vliegende Hollander stelde dat er

opnieuw sprake was van een belang-
rijk symbolisch feit. ln een hoofdartikel
van april 1965 schreef het personeels-

blad van de luchtmacht over de toe-

kenning ervan onder meer: 'De dag
waarop deze lang gekoesterde wens
in vervulling zal gaan, zal in de anna-
len van de Koninklijke Luchtmacht
worden geboekt als een hoogtijdag.

[Het is] immers een Koninklijk eerbe-
toon waarop ieder die bij de lucht-

macht dient trots is. Daarenboven

wordt met het vaandel tot uitdrukking
gebracht dat ons krijgsmachtdeel
door de grote onderlinge verbonden-
heid der samenstellende delen het

karakter heeft van een korps.'

De voorzijde van het luchtmachtvaan-
del met daaraan gehecht het ordeteken

van de Militair Willems-Orde.

1 - Aan de Mrlrtarre Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-lndische Leger (ML-KNIL) was in 1942 wel een vaan-
del toegekend. maar dit krijgsmachtonderdeel werd niet beschouwd als een stamonderdeel van de Koninkliike
Luchtmacht (dat was de Luchtvaartafdeeling). Nadat de ML-KNIL in 1950 was opgeheven kon het bii KB van
16 maart 1942 aan dat onderdeel verleende ordeteken van Ridder der 4e k/asse MWO dan ook niet worden 'over-

gedragen' aan de KLu. De KLu mocht wel de voortzetting van de tradities van de ML-KNIL op zich nemen.



Op de voozijde van het oranjekleuri-
ge luchtmachtvaandel werd centraal
in goud de gekroonde letter'J'van
de destijds regerende vorstin Juliana
aangebracht met daaronder het
opschrift 'Koninklijke Luchtmacht'.
Voorts stonden er rond de 'J' vier
wapenfeiten van de Nederlandse en
Nederlands-l nd ische militaire lucht-
vaart vermeld'. Nederland 1940,
Nede rl and sch- I ndië I M alakka 1 94 1 -

1 942, EngelandlWest-Europa 1 941 -

1 945 en Australiëllndische Archipel
1942-1945. Eind 1968 zou daar bij
Koninklijk Besluit met het opschrift
lndische Archipel 1947-1949 nog
een vijfde wapenfeit aan worden toe-
gevoegd. Aan het vaandel werd het
ordeteken van Ridder der 4e klasse
MWO gehecht. Omdat deze dapper-
heidonderscheiding vanaf het voor-

Jaar van 1965 direct en exclusief was
verbonden met het luchtmachtvaan-
del, diende de afbeelding van dit
ordeteken van de luchtmachlvlag le
verdwijnen. De ingebruikneming van
het vaandel noodzaakte aldus tot
een aanpassing van de vlag. ln de
plaats van het ridderkruis der Militai-
re Willems-Orde kwam een gekroon-
de vliegende adelaa[ een roofuogel
die als heraldisch symbool in de loop
der jaren bij veel luchtmachten zijn
intrede heeft gedaan. De hemels-
blauwe achtergrond werd bovendien
veranderd in een kobaltblauwe
achtergrond.

Alle registers open
De introductie van het luchtmacht-
vaandel mocht dan misschien in de
ogen van sommigen rijkelijk laat zijn
beslag krijgen, de wijze waarop dat
gebeurde was echter bijzonder en
kon, in de woorden van De Vliegende
Hollander, zonder meer worden
bestempeld als een'hoogtijdag'. De
plechtige uitreiking van het vaandel
vond - weinig verrassend - plaats op
de bakermat van de militaire lucht-
vaart Soesterberg. Die uitreiking
stond aanvankelijk gepland op 14
april 1965 maar moest worden uitge-
steld omdat Hare Majesteit kort tevo-
ren tijdens haar (wintersport)vakantie

in Lech een beenblessure had opge-
lopen. Op 19 mei was het dan einde-
lijk zover en kon Koningin Juliana, vol-
ledig hersteld en vergezeld door Prins
Bernhard in zijn hoedanigheid van
lnspecteur-Generaal van de KLu, op
het podiurn van het grote paradeter-
rein plaatsnemen. Als paradecom-
mandant trad de al eerdergenoemde
en inmiddels tot commodore opge-
klommen J.N. Mulder op, die de troe-
pen, 662 man, na het spelen van het
volkslied gereed meldde. Toen het
geheel door de Koningin was geïn-

specteerd, hield zij een toespraak
waarin zij memoreerde dat het lucht-
machtvaandel de bevestiging vormde
'van het grote saamhorigheidsgevoel
en de hechte menselijke verhoudin-
gen in onze luchtmacht' (Tegenwoor-

dig zouden wij die woorden in goed
Nederlands kernachtig vertalen met:
'One team - one mission).
Na haar toespraak overhandigde
Prins Bernhard het vaandel aan de
Koningin, waarop zij het vaandel over-
droeg aan de Bevelhebber der Lucht-
strijdkrachten, luitenant-generaal A.B.
Wolff. Met het vaandel in de hand
sprak de generaal een kort dank-
woord, waarna hij het vaandel over-
handigde aan de vaandeldrager van
de voor het eerst in de geschiedenis
aangetreden en uit zes militairen
bestaande vaandelwacht van de KLu.
Met het ten gehore brengen van de
Vaandelmars door de Kapel van de

Koninklijke Luchtmacht en het afmar-
cheren van de vaandelwacht was de
uitreikingsplechtigheid op het parade-
terrein ten einde. De bijeenkomst in

Soesterberg werd voortgezet met een
optreden van het T-33 stuntteam
Wh isky-Fou r van de Vlieg basis Woens-
drecht, dat'een puntgave demonstra-
tie van aerobatics'ten beste gaf.

Na deze vliegshow volgde een enorm
defile met onder meer een fly-past
waaraan in totaal maar liefst bijna 100
(!!!) vliegtuigen deelnamen. De lucht-
armada, bestaande uit achter elkaar
vliegende formaties, kwam in een
tijdsbestek van amper vijf minuten
voorbij. Het ging om V-formaties van
drie vliegtuigen, die in een rechte lijn

achter elkaar vlogen. Na twaalf Piper
Super Cub verkenningsvliegtuigen en
negen Fokker S-'l'1 trainingsvliegtui-
gen, volgden negen Alouette lll heli-
kopters, vijf Fokker F-27 transport-
vliegtuigen en drie Fokker S-14 vlieg-
tuigen. Daarna scheerden 60 straalja-
gers oven Het ging hierbij om vijf ver-
schillende vliegtuigtypen: twaalf Loc-
kheed T-33 trainingstoestellen, negen
Hawker Hunter dagjagers, vijftien
F-104G Starfighters, negen RF SÍar-
fighter fotoverkenners en vijftien F-B4F

T h u n d e rstre a k jachtbom menwerpers.
Na dit'vliegende gedeelte' volgden
nog een lopend deel grondtroepen -

540 man en tien diensthonden sterk -
en een rijdend gedeelte, bestaande
uit 60 voertuigen van de KLu, 'die in

Bevelhebber d er Luchtstrij d kra chte n, I uiten ant-generaal A. B. Wo I ff, overh andigt,
ten overstaan van het vorstelijk paar, voor de eersÍe maal het luchtmachtvaandel
aan de vaandeldrager.



de meest vreemdsoortige vormen

voorbijtrokken'. Deze exotische stoet

werd gevormd door onder andere
motorlietsen, trekkers, aanhangers,
jeeps, kraanwagens, ambulances,
baanvegers, sneeuwblazeI poeder-

en schuimblusauto's, mobiele ver-

keerstorens, raketvoertu igen, lanceer-
inrichtingen en mobiele radarappara-
tuur De luchtmachtgerelateerde tijd-
schriften deden'ronkend' verslag van

de gedenkwaardige dag. Onze

LuchtmachÍ schreef: 'Het geheel was
een fraaie en bijzonder correcte
demonstratie, die met veel interesse

door het Vorstenpaar werd gevolgd.'

De Vliegende Hollander bleef daarbij
niet achter: 'Het defile verliep uiterma-
te correct en gaf (...) een indruk van

de kracht van de luchtmacht zowel

op de grond als in de lucht.'

Het veelvuldige gebruik van het
vaandel
Nu de luchtmacht eindelijk beschikte
over een eigen vaandel, wilde zil dal
weten ook. Vanaf 1965 zou het lucht-

machtvaandel ontelbare malen een

ceremoniêle rol vervullen bij diverse
plechtigheden. Het gebruik van het

vaandel, de bewaring, het vervoe[ de
specifieke vaandelexercitie, waaron-
der het zogenaamde in- en uittreden,

de plaats van het vaandel 'in de
troep', de groet met het vaandel als-

ook de rol van de vaandeldrager en

de (commandant van de) vaandel-
wacht, alles werd nauwkeurig

bepaald en vastgelegd in reglemen-
ten en voorschriften. Op initiatief van

het toenmalige hoofd van de Sectie

Krijgsgeschiedenis KLu (de voorloop-
ster van de Sectie Luchtmachthisto-
rie), kolonel jhr mr: R.W.C.G.A. Wittert
van Hoogland, werd 'al het wel en

wee van het gebeuren met het Vaan-

del' geregistreerd in een zogenaamd
'vaandel register' of 'vaandelboek'.

Model hiervoor stond het Queen's
Colour Record Book, zoals dat bij de
Royal Air Force in gebruik was. Ook
voor het gebruik van het vaandelre-
giste6 dat altijd moest worden
bewaard in 'de daarbij verschafte
doos van perspex', werd een gede-

tailleerd reglement ontworpen:'de
bladzijden van het register mogen
slechts worden omgeslagen aan de

rechterbovenhoek van de bladzijde'.
De inzet van het luchtmachtvaandel
bleef niet uitsluitend beperkt tot puur

militaire evenementen, maar vond ook

plaats bij plechtigheden met een
gemengd of in hoofdzaak staatkundig
karakter; zoals bij erewachten voor het

Koninklijk Huis en bij het bezoek van

buitenlandse staatshoofden (of hoge

autoriteiten) of leden van buitenland-
se vorstenhuizen. Voor het grote

publiek was het luchtmachtvaandel
voor de eerste maal te bewonderen
tijdens de opening van beide Kamers

der Staten-Generaal op 21 september
1965 in Den Haag. Op deze Prinsjes-

dag '1965 stond de vaandelwacht
opgesteld bij het Koninklijk Paleis aan

het Lange Voorhout; ook de voltallige

Luchtmachtkapel met Tamboerskorps
was, 80 man sterk, van de partij. Nog

geen twee weken later rukte het lucht-

machtvaandel opnieuw uit, ditmaal
om de herdenking van het beleg en

het ontzet van Leiden (1674) op te
luisteren. Op 2 oktober 1965 para-

deerde de vaandelwacht door de

straten van de Sleutelstad. Dit was

meteen ook een primeur want het was
voor het eerst dat het luchtmacht-
vaandel tijdens een defilé buiten een

militair terrein werd meegevoerd. Van-

zelfsprekend ontbrak het vaandel niet

bij huwelijken van leden van de
Koninklijke Familie. Tijdens de plech-

tigheden in Amsterdam rond het

huwelijk van Prinses Beatrix en Prins

Claus op 9 en 10 maart 1966 stond
het luchtmachtvaandel, vergezeld van

een eresquadron van de KLu pontifi-

caal opgesteld bij de ingang van het

Koninklijk Paleis op de Dam. Bij het

betreden en verlaten van het Paleis

bracht de vaandelwacht de leden van

het Koninklijk Huis de zogenaamde
vaandelgroet, waarbij de vaandeldra-
ger de vaandelstang in horizontale

stand brengt.
Van de talloze malen dat het lucht-

machtvaandel optrad vonden verre-
weg de meeste optredens plaats oP

(luchtmacht)locaties in Nederland. ln

het buitenland verscheen het vaandel
zelden, een uitzondering hierop vorm-
den plechtigheden bij de Groepen
Geleide Wapens van de Koninklijke

Luchtmacht, die tussen 1960 en 1995

in de Bondsrepubliek Duitsland waren
gelegerd. Een uniek buitenlands
optreden van het luchtmachtvaandel
vond plaats in Parijs op 14 juli 2000,

de Franse Nationale feestdag. Ter

gelegenheid van het Franse voozitter-
schap van de Europese Unie werd de

Koninklijke Luchtmacht uitgenod igd

deel te nemen aan het grote defile in

de Franse hoofdstad. Behalve dat vier

Êx.;" í-lrru-"**,
Het luchtmachtvaandel werd op 9 en 10 maart 1966 ingezet tiidens de

plechtigheden rond het Koninklijk Huwelijk van Prinses Beatrix en Prins Claus.

De vaandelwacht stond opgesteld voor het Paleis op de Dam ín Amsterdam.



Nederlandse F-16's meevlogen in het
luchtdefile, nam het luchtmachtvaan-
del onder het toeziende oog van
onder anderen de Franse president
Jacques Chirac deel aan de parade
op de Avenue des Champs Elysees
van de Arc de Triomphe naar de
Place de la Concorde.

Beëdiging op het vaandel
De genoemde bijzondere plechtighe-
den vormden de afgelopen 40 laar
zeker niet het leeuwendeel van de
gelegenheden waarbij het lucht-
machtvaandel acte de presence gaf.

De'hoofdschotel' werd gevormd door
officiële, terugkere nde I uchtm acht-
plechtigheden, zoals (Koninkl ijke)
inspecties, parades, bevelsoverd rach-
ten, (doden)herdenkingen, jubilea en
vooral officiersbeëdigingen. Voor
1965 vonden de beëdigingen voor het
front van de troep bij de Nederlandse
I uchtstrijd krachten noodgedwongen
plaats zonder dat kon worden
beschikt over een eigen 'Konings-

vaandel'. Dit gemis wei'd creatief
opgelost door de officieren de eed af

Voor de Tweede Wereldoorlog legden officieren van de militaire luchtvaart de
officierseed af met de linkerhand'op'een vliegtuig.

te nemen 'op'een vliegtuig. De offi-
cier hield tijdens het afnemen van de
eed met zijn linkerhand (de vleugel
van) een vliegtuig vast. Gedurende
het lnterbellum werden daarvoor voor-
al de militaire Fokker{oestellen
gebruikt, propellervliegtuigen die deel
uitmaakten van de vaderlandse lucht-

vloot, Na de Tweede Wereldoorlog
werd deze traditie voortgezet met de
besch i kbare I uchtmachtstraaljagers,
zoals de Gloster Meteor. Vanaf 1965
maakte het luchtmachtvaandel inte-
graal onderdeel uit van de officiersbe-
ediging; de luchtmachtofficieren wer-
den voortaan beëdigd 'op het vaan-
del', De eerste luchtmachtofficier die
deze eer te beurt viel was eerste luite-
nant H. Knol, van de dienstgroep van
officieren voor vakdiensten. Ten over-
staan van de commandant van het
Korps LuchtmachtstaÍ kolonel
J.A. Vergouwe, legde hij op 16 juni

1965 op de Vliegbasis Ypenburg 'met

de linkerhand aan het vaandel' de
officierseed af, Deze plechtigheid
werd onder meer opgeluisterd door

Vliegbasis Soesferberg 10 juni 2004. De vaan-
delwacht onder leíding van reserve eerste-lui-
tenant E. Korten op weg naar de bevelsoverdracht.

een fly-pasÍ van achttien vliegtuigen,
waaronder zes F-86K Sabres van het
Italiaanse 23 Squadron, dat destijds
enige tijd op de Vliegbasis Soester-
berg verbleef. Na luitenant Knol zou-
den duizenden luchtmachtofficieren
diens voorbeeld volgen en in een
plechtige ambiance 'op' het lucht-
machtvaandel worden beëdigd. Vanaf
1965 was het vaandel dan ook niet
meer weg te denken uit het lucht-
machtceremonieel. Het vaandel, een
van de prominentste symbolen van
de luchtmachtorganisatie, droeg er zo

onmiskenbaar toe bij dat traditievor-
ming binnen de Koninklijke Lucht-
macht op een volwaardige wijze werd
geborgd.

Vliegbasis Gilze-Rijen, 26 janu ari
1990. Nog geheel onwetend over de
'hisÍorische' loopbaan die voor hem
bij de KLU in het verschiet lag, legt
reserve tweede-luitenant drs. R. de
Winter ten overstaan van comman-
dant van de Luchtmacht Officierss-
chool, kolonel F.R. Luttge, de belofte
'op' het vaandel af.

@!,,



HEDEN EN TOEI(OMST
Zoals in de vonge editie
van Klu(p)Actief werd toe-
gezegd volgt nu het 2e

deel van het artrkel om u
als oudgedrende "b| te
praten" over het tegen-
woordige retlen en zeilen
op het gebied van opler-
dingen bij de Koninklijke
Luchtmacht.

De ressorttaken
Waar de feitelijke opleidingstaken zijn neergelegd bij de KMSL

en andere cursusvezorgende instanties, zijn de ressorttaken

op het gebied van opleidingen belegd binnen de staf van

OKLu. Daarbij fungeert vooral de Staf Opleidingen als de
"opleidingsmakelaar" voor de Koninklijke Luchtmacht. Binnen

de Staf Opleidingen is sprake van een tweetal "hoofdproces-

sen", waarmee - in onderlinge samenhang - invulling moet

worden geven aan de doelstelling van OKLu: zorgen dat de

KLu de opleidingen krijgt die zij nodig heeft. Die twee hoofd-
processen betreffen enezijds het voozien in de kwantitatieve

opleidingsbehoefte - zorgen voor de juiste aantallen oplei-
dingsplaatsen - en andezijds het voozien in de kwalitatieve

behoefte - zorgen dat de juiste soorten opleidingen van de

benodigde kwaliteit beschikba ar zi1n.

Opleidingsplanning
Het voozien in de kwantitatieve behoefte wordt voornamelijk
vezorgd door het Kantoor Opleidingsplanning. Daar wordt de

aanstellingsopdracht van de Directie Personeel ontvangen.
Deze wordt vervolgens omgezet in een planning van oplei-
dingstrajecten voor de nieuwe KLu militairen. De opleidingstra-
jecten beginnen in de regel met een militaire opleiding op de
KMSL en worden gevolgd door vaktechnische opleidingen voor

uiteenlopende functies, die dan ook op uiteenlopende cursus-

vezorgende instanties moeten worden vezorgd. Het streven

daarbij is dat die trajecten aaneensluitend worden vezorgd,
maar doordat vaak vele cursusvezorgende instanties "aan

elkaar geknoopt" moeten worden en die instanties veelal ook
meerdere klanten moeten bedienen, moeten schipperen met

beschikbare capaciteit, etc. wordt die aaneensluiting vaak niet

gerealiseerd. Daarnaast kunnen er in de uitvoering verstorin-
gen optreden die dan voor de planners weer aanleiding zijn

om aanvullende cursussen in te plannen, trajecten aan te pas-

sen etc. Dit alleen al leidt tot een bijna continu onderhandelen
met de cursusvezorgende instanties binnen en buiten de KLU

en wachttijd voor de leerling.Naast de aanstellingopdracht voor
initièle opleidingen bestaat er een omscholingsbehoefte voor

Door Lt-kol Ton van Mastrrgt en

Lt-kol Frank Rombouts.

militairen die om welke reden

dan ook worden herbestemd

voor een andere groep van

functies. ln een aantal gevallen

is het mogelijk hiervoor "rest-

plaatsen" te gebruiken in de al

geplande opleidingen, maar
vaak moeten ook aparte trajec-

ten worden ingepland.

Verder is er nog de behoefte

aan bijscholingscursussen van

uiteenlopende aard. Deze

behoefte wordt - via het geau-

tomatiseerde personeelsi nformatiesysteem PeopleSoft - aan ge-

meld door de diverse KLu onderdelen voor het eigen perso-

neel en omvat vele duizenden korte en langere cursussen per
jaan Ook voor het accommoderen van deze behoefte moet

voortdurend worden onderhandeld met de diverse opleidings-
vezorgers. Waar de behoefte cursussen betreft die buiten de

krijgsmacht moeten worden verworven, wordt door Kantoor

Opleid i n gsplan n i ng de venruervi n g ge'in itieerd.

Als de cursusplaatsen zijn ingepland door de cursusvezorgen-
de instanties of extern zijn verworven, wordenzij beschikbaar
gesteld aan de vragende onderdelen. Die onderdelen zorgen

er vervolgens voor dat de kandidaten voor de cursus worden

aangewezen.

Het kwalitatieve beheer
Het andere hoofdproces binnen opleidingsbeheer betreft het

zorgen dat de juiste opleidingen van de juiste kwaliteit beschik-

baar zijn. Dit omvat diverse facetten die zijn ondergebracht in

de Staf Opleidingszaken. Om te zorgen dat de juiste opleidin-
gen beschikbaar zijn, is de eerste stap te weten hoe de
"markt" er aan de vraagzrlde en aan de aanbodzijde er uit ziet.

Aan de vraagzijde moet contact worden onderhouden met de
klant, zodat OKLu weet aan welke soort opleidingen die klant

behoefte heeft of gaat krijgen. Aan de aanbodzijde moet con-

tact worden onderhouden met de diverse opleidingsaanbie-
ders binnen en buiten de KLu, om te zorgen dat OKLu weet

waar het de opleidingen kan halen op het moment dat de

behoefte ontstaat en om te zorgen dat die behoefte bij die aan-

bieders bekend wordt gesteld. Op het moment dat er een

behoefte aan een bepaald soort opleiding wordt gesteld, moet

die vraag in overleg met alle betrokkenen worden vertaald in
"opleidingstermen". Die betrokkenen zijn de wapensysteemma-

na ge[ va kg roepvertegenwoord i g ers, verteg enwoord i g ers va n

de "afnemers" (onderdelen), etc. Nadat de vraag concreet is
gemaakt, wordt een keuze gemaakt of de opleiding moet wor-

den ontwikkeld door OKLU, samen met een van de cursusver-

zorgende instanties, dan wel op de markt moet worden verwor-

ven. Bij het ontwikkelen van opleidingen heeft in de afgelopen



jaren een ingrijpende verandering
plaatsgevonden. Deze is binnen de KLu

bekend geworden onder de naam
"HlVO" (Herinrichting lnitiële Vaktechni-

sche Opleidingen). Geboren uit de
noodzaak om meer opleidingen te ver-

zorgen binnen dezelfde opleidingscapa-
citeit, is het project HIVO geëvolueerd

tot een visie op opleidingen die het

opleiden niet alleen doelmatiger maakt,

maar ook leidt tot een betere borging
van de kwaliteit. Dit wordt bereikt door
het hanteren van een aantal uitgangs-
punten. opleidingen gericht op de eer-

ste (of eerstvolgende) te vervullen func-
tie(s) ("just in time" en "just enough"),
opleiden gericht op de competenties die
benodigd zijn op de te verrichten taken

en erkenning van de (toekomstige)
werkplek als beste leeromgeving'.
Als opleidingen eenmaal zijn ontwikkeld
of aangekocht en daarna zijn uitge-
voerd, is de vraag aan de orde of met

die opleiding ook daadwerkelijk is

beantwoord aan de behoefte van de
klant. Hiertoe wordt door OKLu dan een
productevaluatie uitgevoerd. Die evalua-

tie kan dan weer leiden tot het bijstellen

van de opleiding, waarbij het ontwikkel-

traject (deels) opnieuw wordt doorlopen,
of tot het hezien van de overeenkomst

met de externe opleidingsinstantie.

Het leerlingenbeheer
Naast de taken in het kader van oplei-
dingsbehee6 is de Commandant OKLu

ook opleidingscommandant van de leer-
lingen en van militairen die een omscho-
lingstraject volgen dat feitelijk gelijk is

aan (een deel van) een initiële opleiding.

De functie van opleidingscommandant -
het beheer van leerlingen - betekent fei-

telijk dat alle leerlingen geplaatst zijn bij

OKLu totdat zij hun opleiding hebben

afgerond en worden overgedragen aan

het onderdeel van bestemming, ook als

zij tijdelijk elders zijn gedetacheerd.

Het leerlingenbeheer is belegd binnen

de Staf P&O van OKLu, waar een con-

sulententeam waakt over de rechtsposi-

tie van de leerling. De personeelsconsu-

lent leerlingen adviseert de opleidings-

commandant over rechtspositionele

besluiten en maatregelen en initieert die

besluiten en maatregelen. De werk-

zaamheden van het consulententeam
omvatten het hele scala van voorlichting

en begeleiding tot bevordering, onthef-

fing en ontslag. Een "bijzonder" lid van

het consulententeam is de leerlingen-
mentor: een functionaris die speciaal in

het leven is geroepen als aanspreekpunt
en ondersteuner voor de leerlingen bij

vragen of problemen.

Ook het administratieve beheer van de
leerlingen is ondergebracht bij de Staf
P&O. Dat omvat voornamelijk het inplan-

nen van de individuele leerling op de

cursussen die voor hem of haar als

opleidingstraject zijn gereserveerd, het

aanwijzen van de leerlingen, het verwer-

ken van cursusresultaten, het bijhouden
van vorderingen of verstoringen in het

traject, etc. Het sluitstuk van het admi-
nistratieve beheer wordt gevormd door
het "afsluiten van de leerling", of de

constatering dat de leerling het gehele

traject met succes heeft doorlopen, het

vastleggen daarvan in het personeels-

systeem en het overdragen van de leer-

ling aan het onderdeel waar hij of zij

geplaatst gaat worden voor het uitoefe-

nen van de eerste functie.

De KMSL nu
De KMSL heeft voor het uitvoeren van

opleidingen een viertal opleidingssqua-
drons die naar taak zijn georganiseerd.

Achtereenvolgens zijn dat het 130 Mili-

taire Opleidingen (MO) squadron, het

131 Elementaire Militaire Vlieger Oplei-
dingen (EMVO) squadron, het 132

Didactiek, Militaire Leiderschap en

Opleidingen (DMLO) squadron en het

133 Elektronische en Technische Oplei-
dingen (ETO) squadron:

Het 130 IMO squadron
Dit squadron bestaat uit twee Oplei-
dingsAfdelingen: de OA IMO en de OA

GRO. Bij de opleidingsafdeling IMO wor-
den de eerste militaire opleidingen voor
hulpkader en specialisten vezorgd. Die

IMO's omvatten niet alleen de
"gevechtsopleiding enkele man", maar
ook en vooral een stuk vorming in de
bedrijfscultuur Deze opleidingen zijn in

de afgelopen 11lz laar maar zeer mond-
jesmaat gegeven, omdat door de bezui-
nigingen slechts enkelen, en dan ook
nog alleen uit de knelpuntcategorieën,
werden aangesteld. Vanaf nalaar 2004
zal weer een "normaal" aanlal leerlingen
de KMSL binnenstromen. Vanaf die tijd
zullen om en nabij BO0 mensen per jaar
"lichtblauw" worden geverld en zal de
capaciteit van het 130 squadron op dat
aantal worden afgestemd. Om het
gebrek aan leerlingen niet te laten leiden

tot leegloop, zijn in de afgelopen door
veel van de instructeurs andere werk-
zaamheden verricht. Dit was uitermate
nuttig, omdat velen van hen zo weer
ervaring in de praktijk konden opdoen
en daarbij de onderdelen ter zijde kon-

den staan bij daar aanwezige tekorten
op personeelsgebied. Bij de OA GRO

van het 130 squadron worden vakoplei-
dingen Grondverdediging gegeven.

Hierbij moet u denken aan opleidingen
voor OGRV personeel, Bewakers, Hon-

dengeleiders, etc. De NBC-opleidingen

- die voorheen ook deel uitmaakten van

de vakopleidingen van het '130 squa-
dron - zijn vorig jaar overgedragen aan

de Joint NBC School in Vught.

Het 131 EMVO squadron
Dit vliegende squadron heeft tegen-
woordig drie primaire taken: het oplei-
den en verder selecteren van vliegers
voor de KLu, het vezorgen van de
basisopleiding voor vliegers voorbe-
stemd voor de Koninklijke Marine en het

vezorgen van de opleidingen op het
gebied van lnlichtingen en Veiligheid en

Vliegoperatiën (lV&V) voor de KLu.

1 - Deze korte beschrijving geeft uiteraard geen duidelijk en voltedig beeld van de bedoetde opteidingsherzÍe-
ning. Een nadere beschrijving ligt echter meer in het interessegebied van opleiders en valt naar de mening van
de auteurs daarom buiten het besÍek van dit artikel.
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# Het 133 ETo squadron

,fï' Het grootste van de vier squa-

drons bestaat uit vijf Oplei-

dingsAfdelingen (OA) en een

kleine staf. De OpleidingsAfde-
lingen zijn achtereenvolgens:

de OA F-16, de OA Helikopters

- met dependances op de vlb

Soesterberg en vlb Gilze-Rijen,

de OA Mechanische Grondsy-

stemen (MGS), de OA Commu-
nicatie en lnformatie Systemen

Daarnaast is het een zeer goede

ambassadeur voor de KLu door het ver-

zorgen van de solodemonstratie met de
PC-7 op velerlei vliegshows in Europa.

Het 132 DMLO squadron
Het huidig e 132 DMLO sqn heeft drie

taken: ln de eerste plaats worden oplei-
dingen vezorgd op het gebied van

didactiek, zoals de Basisopleiding Tot

lnstructeur (BOTI). Een tweede hoofd-

taak bestaat uit het geven van Leider-

schapstrainingen, met als uitgangspunt
de "Beleidsvisie Leidinggeven". Ook het

geven van trainingen op het gebied van

com mu n icatie, u itzendingsvoorbereiding
en trainingen op het gebied van de
gedragscode behoren tot deze taak. De

derde taak bestaat uit het geven van

niveauopleidingen - de Niveauopleiding
tot Specialist (NOS), de Niveauopleiding
tot Hoofdopzichter (NOHO) en de
Niveauopleiding tot Luitenant (NOL)-;

deze drie opleidingen zullen hoogst-
waarschijnlijk overgaan naat een paarse

organisatie.

NOIES:

. De LIMOS had hieyoor vier opleidíngssquadrons net een vaste staf van ongeveer 550 peBonen (militaircn en burgers).

. De KKSL kende - naast de ondedeelstaf en de ondersteuning - een tweetal opleidingssquadrors

. De inrichting heeft in de loop det jarcn nogal gevaieed: Er is een peiode gpweest waain 4 opleidingssquadrcns bestonden. waaNan et één

voor het grcotste deel was gevestigd op het Zuidkamp van Vlb Twenthe. ln de laatste jaren waren alle opleidingsactiviteiten echter onderge-

brcchl bij éen (heelgroot) opleídingssquadrcn.
. Op de vliegbasis Gilze-Rijen warcn er aanvanl<elijk twee opleidingssquadrons en op Kamp Prinsenbos ook nog één (cRO-. NBC- HcL-opleidin-

gen). Latet waren q hieMan nog t1/têe squadrcns o\/et, die l<ort wot de overgang naat Woensdrecht wetden samengevoegd tot één squadrcn.
.We spreken hier nog ovet de oryanisatiestructuur van wor "WOLF", waahíj het ondedeel was ondeNerdeel in "Diensten met aan het hoofd

de "Chef van Dienst". De Chefs van Dienst wrmden ondet leiding van de ondetdeelscommandant het Managementteam.

. oTCLoG is het Opleidings- en Trainingscentrum Logistiek van de l6ninklijke Landmacht, waar opleidingen op het gebied van logistíek woden
verzoryd wor de gehele krijgsmacht

. PersoonlUk Computer Gebruik Opleidingen K jgsmacht \ran de t<oninklijke Maine

. Opleidings- en Trainingscentrum Rijden van de t6ninklijl<e Landmacht

. Opleidingscentrum Militai Geneeskundige Diensten van het (interseNicê) Commando Diensten CentÊ.

(ClS) en de OA Brandweerop-

leidingen (BRW)

Op dit squadron worden alle initiële vak-

technische opleidingen en alle om- en

bijscholingsopleidingen van de KLu ver-

zorgd op het gebied van genoemde vijf

specialismen. De reductie van inname

van nieuwe personeelsleden heeft wei-

nig tot geen effect gehad op het 133

sqn. De initiële opleidingen worden wel-

iswaar minder gegeven, maar op het

gebied van de om- en bijscholingen is

nog zoveel werk dat het 133 sqn volop

aan de bak blijft om aan de vraag naar

opleidingen te kunnen voldoen.

De toekomst
De bovenstaande beschrijving van

Opleidingen Koninklijke Luchtmacht nu,

lijkt wellicht de beschrijving van een

vaste situatie, gegroeid uit ontwikkelin-

gen in het verleden. Het is echter meer

een momentopname, waarbij sommige

aspecten zijn uitgekristalliseerd en

andere nog volop in ontwikkeling zijn,

Als er iets is wat de historie van OKLu

ons leert, is dat de veranderingen een

vaste factor zijn en steeds nadrukkelijker

een stempel zetten op de organisatie.

Daarom tot slot van dit artikel nog een

korte blik op de naaste toekomst.

De bezuinigingen en daaraan gekoppel-

de reorganisaties van Defensie zullen

ook aan OKLu niet voorbij gaan. Zo zal

OKLu worden gepositioneerd onder het

toekomstige "operationeel commando"
luchtstrijdkrachten. Hoe dat zal gaan en

welke consequenties dat voor het perso-

neel heeft, is nu nog niet helemaal dui-

delijk. Wel duidelijk is dat een kleinere

Luchtmacht minder opleidingen nodig

heeft en dat de KMSL in de nabije toe-

komst dus minder instructeurs zal heb-

ben. Binnen OKLu wordt hard gewerkt

om het enorme scala aan veranderingen

in korte tijd te stroomlijnen, zodat we de
opleidingen die de KLu vraagt kunnen

blijven aanbieden. Vooral vernieuwingen

op het gebied van moderne onder-
wijstechnieken hebben hierbij de aan-

dacht. Maar zeker ook de bestuurlijke

consequenties van de herpositionering
van OKLu onder het operationele com-
mando zal grote gevolgen hebben. We

weten dus in ieder geval zeker dat de
organisatie van opleidingen bij de
Koninklijke Luchtmacht (of bij de organi-

satie die als haar erfgenaam wordt aan-

gemerkt) er over een paar jaar anders

uitziet dan nu. Zolang die veranderingen

zich vertalen in een voortdurende verbe-

tering, is dat goed.

N.B.: Dit is een geactualiseerde versie
van het eerder gepubliceerde artikel rn

Carre



Stichting Koninkliike Luchtmacht
Historische Vlucht
lntroductie
De Stichting Koninklijke Luchtmacht
Historische Vlucht (SKHV) is in 1969

opgericht door een groep voormalige
jachtvliegers van de Koninklijke Lucht-
macht. Met toestemming van de toen-

malige commandant werd op de vlieg-

basis Gilze-Rijen een hangaar
gebouwd waarin een Harvard en een

Piper Super Cub zijn gerestaureerd.

Doel was het starten van een voort-
gezette opleiding van sportvliegers. ln
de jaren die volgden zijn verschillende
historische vliegtuigen aan de vloot
toegevoegd, met zorg gerestaureerd
en in luchtwaardige conditie gebracht.

Vanaf 1976 legt de SKHV zich toe op
het in luchtwaardige staat brengen en

houden van vliegtuigen die in het
verleden in gebruik zijn geweest bij de
Koninklijke Luchtmacht. ln 1998 zijn
de voormalige stichting Gilze-Rijen
Historical Flight en de Dutch Spitfire
Flight samengegaan in de Stichting
Ko n i n kl ij ke Lu c htm acht H i sto ri sch e

Vlucht en maakt de enige luchtwaardi-
ge Nederlandse Spitfire deel uít van

onze vloot. Op 24 september 2004, tij-
dens de viering van het 35 jarig
jubileum, is de integratie fussen de
Duke of Brabant Air Force (DBAF) en

de SKHV een feit geworden. Vanaf dat
moment maakt het vlaggenschip van

de DBAF, de B-25 Mitchell, deel uit van

de vloot van de SKHV. ln de afgelopen
decennia is de SKHV gegroeid tot een
toonaangevend vliegend museum met
een unieke collectíe historische mili-
taire vliegtuigen. De professione/e en

vrfiwillige inzet van alle deelnemers én
de gastvrijheid die de SKHV geníet

van de Koninklijke Luchtmacht maken
dit mogelijk.

door Barry van Nistelrooy

Activiteiten
ln het verleden heeft de SKHV een bijdrage geleverd aan meerdere
speelfilms, waaronder A Bridge Too Far, Soldaat van Oranle en De
Aanslag. Verschillende vliegtuigen en deelnerners van de SKHV figure-
ren in deze speelfilms. De historische vloot van de SKHV is regelmatig
te bewonderen tijdens airshows in binnen- en buitenland.
De SKHV organiseert luchtvaartevenementen waarbil het Nederlandse
publiek kennis kan maken met de historische luchtvaart. Een uitleg
over de luchtvaartgeschiedenis, het aanschouwen van formatievluch-
ten en de geur en het geluid van ronkende vliegtuigmotoren laat vaak
een onuitwisbare indruk achter en het meemaken van een vlucht in

een historisch vliegtuig wordt zonder uitzondering als een unieke bele-
venis ervaren.

De organisatie
De SKHV is vliegend museum met alle kenmerken van een volwaardige
luchtvaartonderneming. De Technische Dienst en de Vliegdienst van de
SKHV voldoen aan alle eisen die door lnspectie Verkeer en Waterstaat
worden gesteld aan het opereren met historische vliegtuigen.

De deelnemers
De activiteiten van de SKHV worden mogelijk gemaakt door de profes-
sionele inzet van een grote groep deelnemers. Bij de SKHV zijn onge-
veer 200 deelnemers aangesloten. Onder de vrijwilligers bevinden zich
niet alleen beroepsvliegers van de Koninklijke Luchtmacht en de
Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, maar ook sportvliegers met
uiteenlopende achtergronden. Eén ding hebben ze allen gemeen: de
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passie voor historische vliegtuigen.
Deze passie wordt gedeeld met de
vrilwilligers van de Technische
Dienst, waarvan het merendeel een
professionele carriere als vliegtuig-
monteur van de Koninklijke Lucht-
macht achter de rug heeft. Andere
deelnemers zijn actief in bijvoor-
beeld de Algemene Dienst of de
Financiële Dienst.

De Luchtvloot
De luchtvloot van de SKHV bestaat
uit een groot aantal historische militai-

re vliegtuigen, o.a. Harvard, Piper
Super Cub, Tiger Moth, S-11 en

natuurlijk de al eerder vernoemde
Spitfire en sinds kort dus ook de B-25
Mitchell. Enkele van onze vliegtuigen
zijn in bruikleen van de Koninklijke

Luchtmacht en het Militaire Lucht-
vaart Museum. De

foto's op deze
pagina's geven een
impressie van

enkele exemplaren
van ons vliegend
museum.

Behoefte aan vrij-
willigers voor de
Technische Dienst.

Het behoeft geen

betoog dat het

restaureren en

luchtwaardig hou-

den van onze vliegtuigen veel ener-
gie en vooral "mankracht" kost.

Spreekt onze doelstelling u aan?

Staan collegialiteit en kameraad-
schap hoog bij u in het vaandel?

Wilt u de jaren 70 Klu-sfeer weer
proeven?

Heeft u een technisch/logistieke
(KLu)achtergrond?

Bent u bereid minimaal eenl lz dag
per week op de vliegbasis Gilze-
Rijen aan een geweldige hobby te
besteden?

Neem dan kontact op met Berry
van Nistelrooij.
(berrynis@home.nl)

Ps: Bezoek ook onze wegsite eens:
www.skhv.nl

Bek, Th.A.
Hoenderdaal van 't, H.

Hoff van der, G.

Hoogduin, A.W.
Kraus, J.L.Th.
Verhoef, L.M.

lVooÍ.' Bij de deadlrne van
zo schoon mogelijk blijft.

Grutto 90
Dr. Lijberingstraat B

Amersfoortseweg 250

Herenstraat B1

Don Rualaan 63

Gietermond 10

5348 VM

9076 EP

3BBB NS

391 1 JC
7041 SK
9503 PJ

Oss
St. Annapaochie
Nieuw Millingen
Rhenen
'S Heerenberg
Stadskanaal

de volgende KLuPActief worden deze uit de database verwijderd om te zorEen dat deze
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(1) Watersnood 1953......en het verhaal erachter!

Al enkele malen is in deze rubriek geschreven over de watersnood
'1953 en de wijze waarop met Klu-materiaal de verbindingen over
de Zeeuwse eilanden werden hersteld, Maar er is ook een verhaal
erachterl
Om dit verhaal goed te kunnen begrijpen: de rijkswegenkaart in

1953 was nog maar zeer beperkt en omvatte meestal geen 4-
baanswegen. Zo was de rijksweg Utrecht - Breda nog alleen maar
aanwezig op de tekentafel, evenals Breda - Tilburg en verder oost-
waarts. Vanuit het Zuiden was de enige rijksweg naar het Noorden
i.c. Utrecht die vanuit's Hertogenbosch! Bovendien was de rijks-
weg Moerdijk - Breda onder water komen te staan. Ten slotte ver-
dween bij Bergen op Zoom de weg en de spoorlijn naar Zeeland
in het water Zodoende was de enige weg naar het rampgebied
over Antwerpen en Breskens. En de weg terug? Die liep over
Breda - Tilburg -'s Hertogenbosch - Utrecht naar den Haag!

Op 2 februari 1953 kreeg ik van de toenmalige sous-chef Lucht-
machtstaf opdracht een colonne met Amerikaans verbindingsma-
terieel op te vangen en te begeleiden naar hun opstellingsplaat-
sen. Als ontmoetingspunt was de KMA te Breda gekozen. Daartoe
kreeg ik een luchtmacht-VW met chauffeur tot mijn beschikking.
Eenmaal daar aangekomen was er van de Amerikanen nog geen
spoor te bekennen, zelfs na enkele uren wachten nog niet. Wel zag
ik toen koningin Juliana met haar modderlaazen uit een helikopter
stappen op de'heilige steentkes'van de KMA!
lk besloot toen de Amerikaanse colonne tegemoet te rijden richting
Antwerpen. lnderdaad trof ik daar een 'ergens' de colonne aan,
met doodvermoeide militairen. Ook trof ik daar een journalist van
het Utrechts Nieuwsblad die tot dan toe tevergeefs had gepro-
beerd naar Zeeland te liften. Nu zijn voorschriften er om in bijzon-
dere gevallen van af te wijken, hetgeen mij al bij mijn officiersoplei-
ding geleerd. Daarom bood ik hem op zijn vezoek aan mee te rij-
den naar Walcheren. Dus op weg: door de Antwerpse (tol)tunnel -
zonder te betalenl Bij St. Niklaas maakten we een stop om iets te
eten en te drinken in een echt Vlaams 'stam-meneke', Daarna naar
Terneuzen, waar we een Straalzenderstation zouden inrichten. Ver-
de6 langs smokkelpaden naar Breskens en vervolgens over met
de pont naar Vlissingen, waar de journalist uitstapte en zelf zijn

weg verder zocht. Het andere station zou in Goes komen te staan,
waar dan ook de eerste nacht (!) de rit eindigde. Voor onderdak
ging ik naar Middelburg, waar toen nog de COAK was onderge-
bracht.

Een paar dagen later kreeg ik opdracht onmiddellijk terug te
komen naar den Haag voor een andere spoedopdracht, Wie
schets mijn verbazing toen ik dezelfde journalist weer trof bij de
pont in Vlissingen! En natuurlijk heb ik hem toen weer een lift

gegevenl Wij reden in een kleine sneeuwstorm terug richting Ber-
gen op Zoom. Door oververmoeidheid van de korporaal chauffeur
besloot ik (tegen alle voorschriften in en zonder militair rijbewijs!)
het stuur over te nemen, Tussen den Bosch en Utrecht speelde
ook mij de oververmoeidheid parten: soms werd ik op de linker
weghelft'gewekt' door tegemoetkomende voertuigen die met licht-
signalen probeerden mij op de goede weghelft te krijgen, Dat lukte
steeds weer
Tot bij de oude brug over de Lek: daar werd mijn lifter wakker: Tot

zijn schrik zag hil dat we op het rijwielpad beland waren en dreig-
den in de Lek terecht te komen.

Hij greep het stuur en bracht de VW weer op de weg. Daar nam
de inmiddels wakker geworden chauffeur het stuur weer oven lk
besloot niet naar den Haag door te rijden, maar via Utrecht - waar
de journalist woonde - naar Hilversum te gaan. Tot schrik van mijn
a.s. schoonmoeder stonden er twee bebaarde militairen voor haar
deu[ maar gelukkig herkende zilmij en werden we midden in de
nacht door haar onthaald op snertl Mijn chauffeur ging naar zijn
huis in Kortenhoef (als ik mij goed herinner) met opdracht mij de
volgende dag op te halen voor het vervolg van de reis!
Vaak heb ik gedacht: had je soms een engeltje op je schouder?

(2) Een onvervyachte Flighpast

De Commandant Luchtverdediging zal wel raar hebben opgeke-
ken bij de afuaart van de "Boissevain" met militairen bestemd voor
het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea in het najaar van 1960!
Het Commando Luchtverdediging had keurig een officiële 'Fligh-

past' georganiseerd met Hawker Hunters. Maar nauwelijks was
deze flighpast vertrokken en zie: daar kwam er nog een aan! Dit
maal met F BOK, de'Kaasjagers'van de Vliegbasis Twenthe! Mis-
schien heeft hij zich afgevraagd hoe dit kon gebeuren en waar-
schijnlijk heeft hij een minder vriendelijk onderhoud gehad met de
Chef Vliegdienst van deze basis. En, hoewel hij natuurlijk de eind-
verantwoordelijke was, lag het initiatief ertoe niet bij hem!

Het initiatief werd genomen door schrijver dezes, destijds Com-
mandant Bewapening & Elektronica Squadron op de Vliegbasis
Twenthe. Er gingen n.l. nogal wat militairen van deze basis met dit
schip naar Nieuw-Guinea, zowel van het Technisch als van het
B&E Squadron. Daarom ging ik op een goede dag naar de Chef
Vliegdienst, de Lt. Kolonel Paul Verspoo[ en vroeg hem of wij geen
flighpast konden organiseren als afscheidsgroet aan de Twenthe-
naren. Hij vond dit een goed idee en zo is het dus gekomen!

En of het in de smaak viel bij de Twenthenaren? Nou en ofl



t

2006 begint de ontmanteling van het vlieg-
kamp, dat betekent het definitieve einde
van het vliegkamp en een stuk natuurge-
bied. Bijna zestig jaar heeft het Marine-
vliegkamp Valkenburg een bijzondere
plaats ingenomen in de militaire luchtvaart
en bij de bevolking. Dit stukje geschiede-
nis moet bewaard blijven. Heïzal daarom
in boekvorm uitgebracht worden. Graag
wil ik in contact treden met (oud)marine-
mensen, ex-MLD'ers, burgers en/of
iemand die deze mensen kent. Zij die heb-
ben gediend dan wel hebben gewerkt op
het Marinevliegkamp Valkenburg. Op zoek
naar foto's/diamateri aal enlof documenta-
tie en verhalen (van bijzondere gebeurte-
nissen) van en op het vliegkamp, zoals:
personen, vliegtuigen, werkplekken en

materialen, Een selectie van foto's, docu-
mentatie en verhalen zal worden gebruikt
voor het samenstellen en uitgeven van het
boek "Marinevliegkamp Valkenburg". Het
(foto)materiaal wordt u retour gezonden en

alle eventuele onkosten zullen door mij

worden vergoed.
Peter Korbee,Camphuysenstraat 1 3,

2231TA Rijnsburg. Tel: 071-402 3920.
E- m a i l. ko rbe e. I u chtva a rt@wa n a d o o. n I

4 "Hebt u Harvard en/of Texan gevlogen of
heeft u eraan gewerkt? Afgelopen jaren is

me diverse keren gevraagd, zowel in
binnen- als buitenleden, wanneer ik eens

een boek zou gaan schrijven over de Har-

vard. ledere keer heb ik die vraag en moge-
lijkheid van de hand gewezen. De afge-
lopen tijd heb ik echter eens nagedacht of
het toch niet een goed idee is om dit te
doen. Er zijn een paar redenen voor die her-

overweging. Om er enkele te noemen:

Een nog steeds bestaande belangstelling
voor dit onverwoestbare en erg bekende
trainingsvliegtuig.
Uit alle nog steeds toenemende aantal
contacten met oud-Harvard vliegers blij-
ken dat het vliegen met dit toestel onver-
getelijk was/ Het was een belangrijke, zo

niet dé belangrijkste fase in de vliegerop-
leiding van de veertiger tot begin zestiger
jaren. Hetzelfde gold voor de technici die
deze machines in de lucht hielden.
Een groeiende interesse in de luchtvaart-
historie.

Daarnaast moeten we de realiteit onder
ogen zien dat het aantal vliegers dat vliegt
en vloog met de Harvard en de Texan, en

zil die eraan werkten, nu niet bepaald
toeneemt.

ln het boek dient niet alleen het vliegtuig
aan de orde te komen, maar in het bijzon-
der ook de ervaringen van vliegers en
technici moeten een belangrijk onderdeel
ervan uitmaken, De mannen in en achter
dit trainingsvliegtuig in Nederlandse
dienstl Het toestel heeft, zoals ongetwijfeld
bekend is, dienst gedaan bij de KLu, MLD,
ML-KNIL en RLS. Daarnaast zijn er vele
Nederlandse vliegers op dit toestel opge-
leid in Engeland, de USA en Canada. Er

wordt ten slotte niet voor niets beweerd
dat degene die dit toestel goed beheerst,
alles kan vliegen...
Kortom, ik ben dus op zoek naar oud-
Harvard vliegers en -technici die hun ken-

nis en ervaring beschikbaar willen stellen
voor een toekomstige publicatie. Publicatie
gebeurt natuurlijk in overleg met de juiste

bronvermelding. Met vriendelijke groeten,
Benno Goethals, Willem Alexanderhof 5,

5121 XR Rijen. Tel: 0161-232 610
E-m a i I : Be n noT6@ya hoo.c om

INGEZONDEN BRIEF

De heer H. de Jager uit Oldenzaal stuurt
ons naar aanleiding van een artikel uit "De

oude doos"van december j.l. een aanvul-
ling op het stukje over het fort Spijkerboor
met betrekking tot Hoek van Holland. Wij

citeren:
"ln het stuk over fort Spijkerboor komt een

alinea voor over het ophalen van voeding
in Hoek van Holland. Hier volgt een ander
verhaal over Hoek van Holland. ln de
jaren 1946-1949 in de Engelse bezet-
tingszone van Duitsland CCG (Control
Commission Germany) was er in Bad
Bentheim een zogenaamde Feeding
Point, dat correspondeerde met het Fee-

ding Point van Hoek van Holland. De
spoorlijn tussen de beide steden werd
o.a. gebruikt voor het navolgende:Engel-
se militairen met verlof naar huis en later
weer terug. Van Duitsland alleen heen
naar Engeland de zogenaamde 'displa-
ced persons'. Dit waren voornamelijk
vrouwen uit de oostelijke gebieden van
Duitsland (asielzoeksters). Vanuit Enge-
land de verzamelde Duitse krijgsgevan-
genen via Bentheim en Munsterlager naar
huis, indien dat nog bestond. Duitse
krijgsgevangenen met een achtergrond
als SS-er gingen nog niet naar huis. De

desbetreffende treinen waren voorzien
van twee 'brens' aan beide kanten op
een soort uitbouw aan de ramen,
bemand met twee Engelse militairen.

Varia, Varia, Vaariaaa
OPROEPEN

1 "Geachte dames en heren,
lk ben op zoek naar informatie over mijn
oom, de vliegenier Wim van Baalen, die
een deel van zijn vliegeropleiding in

Leeuwarden doorlopen heeft. Het was in

de vijftiger jaren. Heeft u misschien nog
oude foto's of krantenartikelen. Voor mijn

moeder, nu 82 jaar, ziln oudste zus, zot)
dat erg leuk zijn. Hij is ook in Australiê voor
de vliegeropleiding geweest in Biak, voor-
malig Nederlands Nieuw Guinea. Ook
hiervan zijn foto's welkom. Misschien kunt
u mij helpen? Bij voorbaat dank.
Mevr. J.A, Aarden, Mussengecht 1,

4661 EZ Halsteren.
E-m a i I : j. a. a a rde n@home.n I

2 Sinds enige tijd ben ik bezig met het
schrijven van een boek over de LIMOS in

Nijmegen. Het doel hiervan is tweeledig.
ln de eerste plaats vind ik dat een stukje
dienstplichthistorie van de KLu niet verlo-
ren mag gaan. ln de tweede plaats bevat-
te deze tijd zoveel humor (en ook wel eens
ellende), dat bij het teruglezen van deze
periode een paar leuke uren kunnen wor-
den beleefd. De rode draad is de oplei-
ding tot Soldaat LB bij het Nr. 1 lnstructies-
quadron in de Snijderskazerne. Het boek
is geschreven op een luchtige, doch ook
historisch verantwoorde wijze. Juist om
deze laatste reden heb ik nog wat aanvul-
lende informatie nodig. Mijn geheugen is

momenteel (nog) goed en veel zaken
staan mij dan ook nog helder voor de
geest. Veel heb ik al aan het papier toever-
trouwd, maar ik zou graag nog wat extra
informatie willen hebben. Welkom zijn alle
gebeurtenissen en persoonlijke ervaringen
Het betreft dan vooral de periode 1975-
1980 bij het Nn 1 lnstructiesquadron met
als commandant de Kapitein, later Majoor
Wietse Kaastra. Ook zou ik graag wat
oude foto's willen scannen om deze als
illustraties te gebruiken. lk denk hierbij
voornamelijk aan foto's van de opkomst,
velddienst, (meerdaagse) oefeningen,
GCK etc... Tevens ben ik op zoek naar een
uitgever (KLu?). Wellicht kan iemand mij
hierover adviseren.
Laat eens wat van je horen! Je kunt m|
mailen via martannie@wanadoo.nl of
bellen naar 040-2042503.
Schr|ven mag uiteraard ook naar:
De Lentenier 23 5554 MS Valkenswaard.

3 "Op 31 december 2004
vliegkamp Valkenburg de

sluit het Marine-
poorten. Medio

'rt@



Het zou misschien ook een Amerikaanse luchtmacfiÍbasrs ergens in het
zuiden van de verenigde SÍaÍen kunnen zijn: De verkeersregels zijn
Amerikaans, de immense eetzaal ook, en het oppervlakkige 'how are
you, Sir?' dat je sfeeds te horen krijgt, neemt
de plaats in van het'salam aleikum', dat we in
de missiegerichte opleiding nog zo netjes
geleerd hadden. Maar we hebben het wel over
Air Base Tallil, zo'n 12 kilometer ten zuiden
van de Eufraat, in de lrakese provincie Dhi-
Qar. Terwijl ik dit schrijf - het is begin januari -
bereiden zo'n 130 militairen van de Koninklijke
Luchtmacht op Tallil zich al weer langzaam
voor op de reis naar huis die over een paar
weken gaat plaatsvinden. Ze worden dan
afgelost door een laatste groep, als de missie
in lrak inderdaad stopt dit voorjaar. Hoe is het
om te leven en te werken op Tallil?

ds. /ds Smedema
Tallil I lrak, januari 2005

De kerstbrunch op Tweede Kerstdag

5Zelf ben ik hier als geestelijk vezorger
op 13 oktober aangekomen, samen
met een aantal stafleden. Er zat toen
een eenheid van de vliegbasis Gilze-
Rijen met Apache-gevechtshel ikopters,
een eenheid van de vliegbasis
Soesterberg met Cougar-transporthel i-

kopters en een eenheid van de KL, die
zorgl voor de Force Protection, het
begeleiden van konvooien en enkele
beveiligingstaken. Al deze groepen
hadden eigen rotatiescherna's, Boven-
dien werken ze elk op eigen locaties
op het enorme vliegveld. Je kunt dus
niet zomaar spreken van het ene Heli-
det, ook al dragen we sinds ruim een
maand allemaal dezelfde badge,
waarop zowel een Copperhead (Apa-
che) als een Desertking (Cougar)
staan afgebeeld. lk heb gemerkt dat
we feestdagen als Sinterklaas, kerst en
oud en nie...,,,i,nodig hadden om meer
saamhorigherd te laten ontstaan dan
er sponta a., zart ziln opgekomen. En

dat is trou'.^.'ens goed gelukt. De dienst
op kerstavond. door bijna B0 mensen
bezocht, was net zo'n mooi moment
als de kerstbrunch op 2e kerstdag of
de Tallils Talent show op Oudejaars-
avond, waarbij zoveel mensen hun

muzikale
talent lie-

ten horen

dat we pas een paar minuten na twaal-
ven zijn gaan aftellen en zijn gaan
proosten met de Jip en Janneke-
champagne.

De eenheden van de helivelden die er
nu zitten blijven telkens maar een peri-
ode van 10 weken, en er zijn groepen
die na 10 weken thuis voor een tweede
of derde keer terugkeren naar Tallil.

Ook dat lijkt in de hand te werken dat
mensen vooral met hun eigen bekende
collega's omgaan. Overigens wordt er
op Tallil keihard gewerkt: om de heli's
voor zowel de medevac-taak als de
Quick Reaction Force constant inzet-
baar te houden wordt er 24 uur per
dag gewerkt, in twee shiften van 12

uun Het is wat dat betreft niet zo verba-
zingwekkend dat de grote recreatie-
ruimte, de Zandlope[ niet eens zo
druk bezocht wordt. Na 12 uur werken,
eten, de was (laten) doen en sporten
is er niet eens zoveel tijd meer over
voor andere dingen. En dat er een
absoluut alcoholverbod heerst, maakt
de animo om aan de bar te hangen

%,
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ook niet grote6 roepen veel mensen.
Wat het leven en werken op Tallil

eigenaardig maakt is dat Je zo ontzet-
tend weinig van lrak meekrijgt. Voor de
vliegers, de mannen van de Force Pro-
tection en anderen die wel eens van
Tallil af moeten ligt dat iets anders,
maar wie dat niet doet kan zich net zo
goed in Amerika ol afgaande op de
immense woestijn rondom, ergens op
de maan wanen. We zijn bovendien
beschermd door ruime Amerikaanse
verdedigingsringen. Niets merken van
lrak slaat terug op de vraag naar de
zin en het doel van deze missie. Het
Hel idet werkt g rotendeels ondersteu-
nend voor eigen troepen in de provin-

cie Al-Muthanna. Als je over de zin en
de legitimiteit van hÉn inzet, laat staan
die van de Amerikanen, al kritische
vragen hebt - en die worden tussen
de bedrijven door best geventileerd -
dan is het wel eens moeilijk om gemo-
tiveerd te blijven. Dat we bijdragen aan
stabiliteit en opbouw in de regio is op
Tallil haast niet te zien; dat moet je
maar aannemen. lets als een humani-

@ro



taire actie vanuit het detachement zit
er niet in; de mannen van de Force
Protection mogen zelfs geen flessen
water naar de kinderen langs de weg
gooien. Het kan gevaarlijke situaties
opleveren: van ongelukken tot agressie
bij die kinderen als er eens geen water
wordt gegooid. Alleen in CIM|C-ver-
band (de civiel-militaire samenwerking,
die vanuit As Samawah wordt gecoór-
dineerd) wordt over hulp voor de
bevolking nagedacht.

Tot de paar bezienswaardigheden die
Tallil te bieden heeft behoort een
kapotge-schoten gebouw waarin Ali
Chemicali nog gerommeld heeft en

waar nog een immense afbeelding van
Saddam Hoessein aan de wand zit.
Dat bepaalt je dan wel weer even bij

de werkelijkheid van dit land en zijn
recente geschiedenis. Het echte
mooie doel van uitstapjes is echter Un

Ruim vierduizend jaar geleden leefde
hier het volk van de Sumeriërs die met
hun uitvindingen als het wiel, het
schrift en de wiskunde, maar ook met

frr&Ëêïfi#Éfilrf€Db"_,

hun landbouwtech-
nieken, hun bouw-
kunst en hun verras-
send humane recht-
spraak de bakermat
van de moderne
beschaving vormen.

Een klein gedeelte van de stad Ur die
toen 30.000 inwoners telde, is opge-
graven. Met groepen gei'nteresseerden

bekijk ik wekelijks de koningsgraven,

de spijkerschriftinscripties, we beklim-
men de machtige tempel (de Ziggu-
rath), die al die eeuwen door hoog

boven het woestijnzand uittorent, en

we lopen door het geboortehuis van

Abram. lnderdaad: dit is het bijbelse
Ur der Chaldeeën. Van hier is Abram,
geroepen door God, weggetrokken via

Haran naar Kanaán om daar - kun je

terugkijkend zeggen - als Abraham
stamvader van de grote monothel'sti-

sche religies te worden: het jodendom,

het christendom en de islam. Saddam
Hoessein heeft het geboortehuis laten

herbouwen en van een heli-platform in

de achtertuin laten voozien omdat hij

als moslim samen met de paus en

iemand uit het jodendom in 2000

Abraham wilde vereren. Het is overi-
gens nooit doorgegaan. Ur maakt
indruk op de mensen: het is en blijft

het enige echte uitje, maar het is ook

een mooi besef om op zulke histori-

Boven. Luchtopname van een deel van het veld

Links. Zonsopkomst boven de Apache-lijn

sche grond te staan, en dat in een
land 'waar je waarschijnlijk' of zelfs
'gelukkig nooit meer komt'. ln een
groep die vanuit Al-Kidhr door een col-
lega-aalmoezenier werd begeleid, zei

iemand, toen ze na de excursie pizza

gingen eten bij de Amerikaanse Pizza-
Hut op Tallil: 'Het is wat, aal, net ston-

den we nog bij het begin van de
beschaving, nu zitten we pizza te eten

bij het einde van de beschaving'.

Kortom, wat doet leven en werken op
Tallil met je? Je kunt genieten van de
mooiste zonsopkomsten en -onder-
gangen, maar het is hier ook onge-
zond, de rook van de afualverbran-
dingplek trekt vaak recht over de ten-
ten. Voor velen uit de helikoptenrue-reld
is het de zoveelste uitzending in korte
tijd en er komt, voelen we allemaal
haarlijn aan, nog veel meer op ons af.

Tallil scoort bij weinigen hoog op de
ranglijst van leukste uitzendingen,
maar we realiseren ons ook dat er
- nogmaals dankzij de Amerikanen -

een aantal heel goede voozieningen
zijn. lk laat al die dubbelheden maar
het liefste staan en tel geduldig aÍ in

de hoop dat onze opvolgers ondanks
de verhoogde dreiging tijdens en na

de verkiezingen van 30 januari net

zo'n veilige uitzending beleven als wij

tot nu toe.



Het O*"st van de l(oninkliike
LuchtÍRacht pre s enteert
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Het Eurovisie Songfestival bestaat 50 jaar.

50 jaar hits, flops en grootse successen.
50 jaar solisten, groepen en extravagante
acts. En uiteindelijk 50 glorieuze win-
naars. Maar welk nummer is nu eigenlijk
het ultieme songfestival lied?
Die keus ligt nu bij u, het publiek!

HET ORKEST VAN DE KONINKLIJKE
LUCHTMACHT presenteert een songfesti-
valavond vol nostalgische en hilarische hoog-
tepunten, Een zeer getalenteerde cast met Johnny
Logan, Tony Neel Laura Vlasblom, Brigitte Nijman en
Stephen Stephanou (Musical Award 2004) haalt
samen met u nog eenmaal muzikale herinneringen op
uit de rilke 50-jarige geschiedenis van het populairste
televisie-evenement van het 1aar, Geniet nog eenmaal
van hits als Waterloo, Why me?, Ding a Dong en
vele andere klassiekers waarvan sommigen in een

ê
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verrassend nieuw muzikaal jasje gestoken
zullen worden.

Bij een avond vol Eurovisie hoogtepun-
ten mag natuurlijk een persoon niet ont-
breken: Johnny Logan, de meervoudige
winnaar van het Eurovisie Songfestival.
Naast zijn eigen winnende nummers
What's another Year en Hold me Now zal

hij op zijn eigen unieke wijze ook andere
Eurovisieliedjes ten gehore brengen.

50 JAAR SONGFESTIVAL is meer dan e.^n muzikale
collage van historische Songfestivalsuccessen . Deze
bijzondere interactieve theatershow geeft U de kans
om actief deel te nemen aan het kiezen van het Ultie-
me Songfestivallied Aller Tijden. De enerverende avond
wordt dan ook traditioneel afgesloten met het numrner
dat u gedurende de avond heeft gekozen.
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Munttheater Weert

Stadsgehoorzaal

Stadsscho uwbu rg S ittard-Geleen

Zaantheater

Ned. Gongres Centrum

Deventer Schouwburg

TheaterHotel Almelo

De Lawei

RABOtheater Hengelo

Theater De Kolk

Theater De Hofnar

Theater De Nobelaer

De Lievekamp

Schouwburg Amphion

Rijswijkse Schouwburg

Theater De Klinker

Theater de Vest

Stadsgehoorzaal Vlaardingen

Theater Markant

Theater Markant

Schouwburg Cuyck

Schouwburg Venray

Theater de Schalm

lsala theater

Beatrix Theater

Weert

Leiden

Sittard

Zaandam

Den haag (1)

Deventer

Almelo

Drachten

Hengelo

Assen

Valkenswaard

Etten-Leur

Oss

Doetinchem

Rijswijk

Winschoten

Alkmaar

Vlaardingen

Uden

Uden

Cuijck

Venray

Veldhoven

Capelle a/d lJssel

Utrecht

0495 54 03 22

071 513 17 04

046 452 44 00

075 655 53 33

0900 300 5000

0570 68 35 00

0546 80 30 00

0512 33 50 50

074 255 67 89

0592 31 33 30

040 207 40 20

076 503 43 50

0412 64 89 22

0314 34 44 80

070 336 03 36

0597 41 55 55

072 512 73 44

010 434 05 00

0413 25 61 10

0413 25 61 10

0485 31 51 07

0478 53 09 99

040 253 35 78

010 458 64 00

030 799 07 02

1 1 maart 2005

12 maarï 2005

16 maart 2005

17 maarï 2005

1B maart 2005

24 maart 2005

1 april 2005

2 april2005

3 april 2005

8 april 2005

15 april 2005

16 april 2005

18 april 2005

21 april2005

22 april2005

23 april2005

27 april2005

28 april 2005

21 mei 2005

22 mei 2005

25 mei 2005

26 mei 2005

27 mei 2005

28 mei 2005

30 mei 2005

20:00 uur

n.o.t.g.

20:00 uur

20:15 uur

n.o.t.g.

20:00 uur

20:00 uur

20:00 uur

20:00 uur

20:00 uur

20:15 uur

20:15 uur

20:15 uur

20:00 uur

20:15 uur

20:00 uur

n.o.t.g.

n.o.t.g.

20:00 uur

20:00 uur

n.o.t.g..

20:00 uur

20:15 uur

20:15 uur

n.o.t.g.
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Op 17 en 18juni 2005 vinden de Klu Open Dagen plaats op de Vliegbasis (door Ed de Bruiin, John van Benten

Gilze-Ríjen. Thema van deze Open Dagen is " 60 Jaar Bevrijding". De Open en Wi em Aben)

Dagen vinden voortaan plaats op de twee MOB's Leeuwarden en Volkel en
op de Vlieghasis Gilze-Rijen. Om het thema luister bij te zetten zal de his-
torische luchtvaart een bijzondere plaats innemen in het vliegprogramma. ondersteuning van een grote groep
NaasÍ heÍ hisÍorisch blok zal de Battle of Britain Memorial Flight deelnemen enthousiaste postactieven van de Con-
met de Lancaster en twee SplÍf7es. De Klu demoteams zullen weer een tactgroep Gilze-Rijen ( CGPA Gilze-
spectaculaire demo verzorgen. De F16 Demo is overgegaan naar de Vlieg- Rijen). Een betere gedachte van'All in
basis Volkel en demopiloot voor de komende twee jaar is Kapitein Gert Jan one family"is nauwelijks denkbaar
"Goofy" Vooren. Majoor Ruud Huisman is de PC7 demovlieger terwijt
Majoor Wandert Brandsen de Apache demo zal verzorgen. Besturen van de contactgroepen zijn

inmiddels nader ge't'nformeerd mbt het
komen met bussen. De bussen kunnen
via een speciale route naar het veld
komen. Als u op de plattegrond kijkt
ziet u dat deze dicht bij "De TENT"
komen te staan. De bussen blijven
daar ook en kunnen aan het eind van
de dag dan ook weer makkelijk(er) op
het rijkswegennet komen.
Kortom dames en heren, de KLu maar
ook uw collega's rekenen erop dat u
dit jaar weer met velen aanwezig zult
zijn. Er is geen enkel verschil meer tus-
sen de vrijdag en de zaterdag want
beide dagen zijn VOLLEDIGE OPEN
DAGEN,

ln de volgende KluPActief zal nader
en uitgebreid worden ingegaan op
deze dagen. Mocht u alvast kennis wil-
len nemen van wat er allemaal te
gebeuren staat kijk dan gauw op
www.luchtmacht.nl, klikken naar Open
dagen en dan het liefst die van 20051

Om de Vliegbasis Gilze-Rijen als heli-
kopterbasis te benadrukken zal wor-
den getracht om enkele spectaculaire
helikopterdemo's te krijgen. Er wordt
momenteel geprobeerd om de RAF

Chinook demo naar Gilze-Rijen te
halen teru,rijl de Swiss Air Force Puma
demo reeds is toegezegd. Er zijnver-
schillende demoteams uitgenodigd.
Zeker is dat de Red Arrows weer acte
de presence zullen geven. Venruacht
wordt dat nog een of twee demoteams
op Gilze-Rijen aanwezig zullen zijn, De
RAF stuurt verder de Harrier en Torna-
do demo en de C130J zal weer een
unieke short take-off en landing laten
zien. Middelpunt van de Open Dagen
is de Air Po',ver Demo. Hierin laat de
Koninklrlke Luchtmacht het hele scala
van haar kunnen zien zoals een airfield
attack met F16's en een mass forma-
tion met F16's en helikopters.
Natuurlijk zal ook op Gilze-Rijen het

ontmoetingspunt voor postactieven van
de Koninklijke Luchtmacht weer wor-
den ingericht. "De TENT" die door de
jaren heen al een grote bekendheid
heeft gekregen zal ook dit jaar uit twee
gedeelten bestaan. Ten eerste: Het
ontmoetingspunt waar namens de
Bevelhebber de band tussen de KLu

en haar postactieven middels een rust-
punt en een drankje bestendigd dan
wel hernieuwd kan worden. Verder zal
in de hieraan gekoppelde tweede tent
ruimte, programma en verdere onder-
steuning worden verzorgd aan langdu-
rig zieke en gehandicapte kinderen uit
de regio. (tenten hebben voldoende
sanitaire voozieningen) Deze kinderen
zijn met hun ouder(s) en begeleiders
deze dagen de gast van de Koninklijke
Luchtmacht en zullen door ons vanuit
"De TENT" worden vezorgd. Met de
uitvoering van beide taken (tenten) is
belast BDL / KAB / CCPKLu met
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Kerstmarkt CGPA Eindhoven
Op B december 2004 hadden we een
Kerstmarkt gepland inde Altstadt van
Dusseldorf. Het was vezamelen op
de parkeerplaats van de passagier-
sterminal vanaf 08.00 uur en de deel-
nemers druppelden één voor eén
binnen en bijna als laatste (!) onze
voozitter met eega, Het was druk op
de weg zei hij. Toen we er allemaal
waren (30 man)vertrok de bus richting
Venlo. Het weer beloofde veel goeds
en de stemming was gezellig. ln het
AC-restaurant van Sevenum hebben
we een lekker bakje koffie genoten en
compleet gemaakt met een stuk lek-
kere Limburgse vlaai, weliswaar niet
goed voor het aantal calorieën, maar
vreselijk lekker: Toen door naar de
Kerstmarkt. We kwamen ongeveer
11.30 uur aan, de zon scheen en we
wandelden op ons gemak richting
centrum, want de bus moest langs de
Rijnoever geparkeerd worden. We

waren wat te vroeg bij de Kerstmarkt,
want de meeste kraampjes waren nog
gesloten. Dus werd er een gezellige

Stube gezocht
om wat te eten
en te drinken.
Toen werd het

tijd voor de
Kerstmarkt zelf.

De tentjes waren
nu allemaal
open en het was
lekker druk. Ver-

bazingwekkend
was het aantal
buitenlanders
dat er rond liep.

Je hoorde er allerlei talen tot zelfs
Japans en Frans toe. Nadat het don-
kerder was geworden werd kwam de
verlichting beter uit en werd het nog
sfeervollen Rustig slenterend tussen
de kraampjes door, af en toe aan een
Gluhwein nippen en hier en daar wat
bijzonders kopend, gingen de
meesten op zoek naar een restauran-
tje om wat te eten. Er was keuze volop
en het zag er heel lekker uit. Na het
eten nog een tourtje door de Altstadt

gemaakt, de kerstsfeer nog even
geproefd om daarna weer naar de
Rijnoever te gaan voor de reis terug.
Ongeveer 19.00 uur draaide de
chauffeur de bus richting grens en

Eindhoven en nakeuvelend en nage-
nietend van wat we hadden gezien en

beleefd kwamen we weer om ca.
20.30 uur bij de parkeerplaats van de
terminal terug, Terugkijkend op een
geslaagde dag ging ieder met eigen
vervoer op huis aan.

(door Ludo Damen)

N ieuwj aarsi n loop CG PA Arn hem

Traditiegetrouw begint de CGPA regio Arnhem het nieu-
we jaar met de nieuwjaarsinloop. Dit jaar was dat
gepland op vrijdag 7 januari. Het naar een later tijdstip
verschuiven van de aanvangstijd heeft toch enige leden

(door Jan van Rossum)

parten gespeeld. Een paar personen waren al op de
oude aanvangstijd aanwezig en enige anderen zijn
waarschijnlijk teleurgesteld weer naar huis gegaan. Maar
heus mensen, het heeflzeer duidelijk in de "lnformatie"
van januari 2005 gestaan (bladzijde 6 in het midden).
Verder moesten er nog enige leden door ziekte op het
laatste moment afbellen. Hopelijk ziln die inmiddels weer
opgeknapt. Al met al liep de Oosterkantine op de Oran-
jekazerne vanaf 14.00 uur zoetjesaan vol met leden en
partners. ln totaal waren er zo'n 1 10 personen aanwe-
zig. Men begon de middag met elkaar het beste voor
het nieuwe jaar toe te wensen. Nadat de voorzitter zijn
welkomsttoespraak had gehouden en iedereen de koffie
met oliebol had verorberd, kon de toost op het nieuwe
jaar worden uitgebracht. Daarna was iedereen bezig te
praten met de andere aanwezigen aan tafel en het af en
toe nuttigen van een drankje. Ook de door de hofmeester
geserveerde snacks liet men zich goed smaken.



Tegen 16.30 uur werden de eerste koppen
erwtensoep binnengebracht, waarvan de
voorzitter en zijn echtgenote als eersten kon-

den gaan genieten. Zij moesten ons daarna
snel verlaten om te vertrekken naar de recep-
tie van de BDL. Deze had onder andere de
12 voorzitters van de contactgroepen uitge-
nodigd. Een geste die past in de gedachte
van "all in one family".
Nadat iedereen zich de erwtensoep en het
toetje had laten smaken liep de zaal lang-
zaam leeg. Er kon wederom worden terugge-
zien op een geslaagde verenigingsbijeen-
komst.

Balkanervari ng CGPA Gilze Rijen
Op 24 november was er weer een

bijeenkomst voor de postactieven
van de regio Gilze-rijen. Dat de
leden er geen genoeg van kunnen
krijgen bleek uit de opnieuw grote

opkomst. Niet mindere dan 245 per-

sonen (!) hadden gehoor gegeven

aan de uitnodiging om eens te
komen proeven van een Macedoni-
sche maaltijd bereid door de kok

van Paresto. Velen dachten aan

Grieks eten maar er bleek toch wel
redelijk veel verschil te zitten in de
smaak van de Grieken en de smaak
van de Macedoniër. Zou ook hier de

politiek een woordje hebben mee-
gespeeld? Na afloop waren de
meningen over de kwaliteit verdeeld
maar in het algemeen toch wel posi-

tief. De sfeer tijdens de avond was
uitstekend hoewel de deelname aan

de georganiseerde quiz over kennis
van de vliegbasis wel wat tegenviel.
Slechts een dertigtal leden dacht de
gebouwen op de foto's, die op
diverse plaatsen in de zaal waren
opgehangen, te herkennen. Zelfs
van de ingeleverde oplossingen was
er niet een volledig goed. Waren de
foto's te moeilijk of is de basis zo

groot dat men vroeger nooit alle
gebouwen op dit onderdeel had
kunnen bekijken? Of had het
bestuur een truc uitgehaald? Afijn,
er waren uiteraard wel (drie) win-
naars en iedereen had zijn oude
werkomgeving weer wat beter leren

kennen. Dus behalve een aangena-
me, deze keer ook een leerzame
avond! Na de maaltijd namen veel

leden nog een of meer borreltjes
aan de ban Om ongeveer 21.00u
vertrokken de laatsten en kon men

terugkijken op een fijne avond in
ouderwets aangename sfeer,

(door W.H.J. Logt)

Kerstuitstapje van CGPA Arnhem
Op woensdag 22 december 2004 zijn we weer met een

groot aantal fanaten naar een Kerstmarkt geweest. Deze

keer naar een Nederlandse markt. 's Morgens eerst een

kopje koffie met het toepasselijke plakje cake gebruikt in

de Oranjekazerne, waarna we met de bus vertrokken
voor de lange rit naar Maastricht. Na eerst op het Vrijthof
gezamenlijk koffie met een echte Limburgse vlaai te heb-

ben weggewerkt, werden we los gelaten om het een en

ander zelf in de omgeving te gaan bezichtigen. Jammer
dat het weer niet zo meewerkte, want volgens ons had-

den we het beter verdiend. Toch zijn we, na enkele uren

deze markt en stad te hebben verkend, een ervaring rij-

ker geworden. Ons volgende reisdoel was Ubachsberg,
waar we het wijnlandgoed "Fromberg" zijn gaan bezichti-
gen. Wel binnen hoor! Na een welkomstdrankje kregen
we door de "eigenaar" alles te horen over de druiventeelt.

(door Nico Mol)

Van de aanplant van de druivenranken tot en met het

eindproduct de wijn. Dit alles ondersteunt met een diase-
rie. Na een korte rondleiding door het bedrijf, met uitleg
ter plaatse, stond een Limburgse broodmaaltijd op ons te

wachten, uiteraard met nog een heerlijk glaasje wijn. Na

afloop konden wij zeggen, dat onze vereniging nu 44

vinologen rijker is geworden. lnsiders zullen zich nu

afvragen hoe dat kan. Wij waren toch immers met 46 per-

sonen deze dag? Ja, dat klopt, maar twee van onze
groep zaïen tijdens de spraakwaterval van de eigenaar
min of meer te dutten. Na de nodige flessen wijn voor de

komende feestdagen te hebben ingeslagen zijn we weer
richting Schaarsbergen vertrokken om daar rond 22.00

uur de poort binnen te rijden. Na een kort afscheid is

iedereen weer voldaan zijn eigen richting opgegaan,
huiswaarts dus



Bingomiddag CGPA Arnhem
Op 20 januari hebben wij weer eens een bingo gespeeld
bij daglicht. Velen hebben weer deelgenomen, maar toch is

het te venryachten aantal spellustigen, dat aan een middag-
bingo deelneemt, achter gebleven bij de veruvachtingen
van het bestuur:
Het was weer buitengewoon gezellig. Een hapje en een

sapje tussendoor brak de spanning van het spel enigszins.
Een absoluut hoogtepunt was de loterij aan het einde van

de middag. De hoofdprijs, een DVD speler-videorecordel

(door Nico Mol)

kreeg een gelukkige nieuwe eigenaan Na afloop konden

Tiny en Willy weer zeggen, dat hun inkoopbeleid m.b.t. de
prijzen uitstekend in de smaak was gevallen, let wel, bij de
prijswinnaars. Tot besluit van de middag hebben we geza-
menlijk in het nabij gelegen bedrijfsrestaurant de warme
maaltijd genuttigd. De algemene tendens was hie[ dat de
porties niet waren afgestemd op ons soort "bejaarden",

maar op die van de jonge knullen.

Retinie post-actieven CGPA Woensdrecht
Dinsdag 21 september j.l. zijn we

door de brandweer van de KMSL op
de Vliegbasis Woensdrecht op groot-
se manier ontvangen. Adjudant
Rousch en Sgt. van Rossum en

Sgt.Majoor Klein hebben ons op een
uitermate interessante wijze duidelijk
gemaakt wat de opleiding van brand-
weerman op een vliegveld inhoudt.
Wij wisten niet dat deze locatie enig in

zijn soort is waar de meest uiteenlo-
pende branden kunnen worden gesi-
muleerd. ln gebouwen, zoals kanto-
ren, reparatiewerkplaatsen, magaziy
nen, en woonvertrekken. Maar
uiteraard ook op diverse vliegtuigen
een DC 10 een F-16, een passagiers-
vliegtuig, een helikoptel bedenk het
maar of het is er Nergens ter wereld
kan men zo divers branden simuleren
waar de brandweerlieden op kunnen
oefenen, Hier worden de opleidingen

van brandweerman tot brandmeester
gegeven. Daarnaast is het een oefen-

terrein voor zowel binnenlandse als

ook buitenlandse brandweercorpsen

(door Kees Boshurzen)

van de diverse vliegvelden.
Vanuit de controletoren kunnen met

behulp van een geautomatiseerd
systeem via de computer allerlei soor-
ten branden worden geprogram-
meerd, waarop de brandweerman
adequaat moet reageren. Het materi-
eel dat buiten staat opgesteld, als ook
de nieuwe brandweerwagens zijn
modern, we kunnen zeggen dat de
KLu-brandweerlieden up to date wor-
den opgeleid en op hoog niveau zijn
uitgerust.Na de twee uur durende
rondleiding met demonstraties werd
in de officiersmess onder het genot
van een drankje nog nagepraat waar-
na we van een gezamenlijke maaltijd
hebben genoten. Het was een leuke,

interessante en leezame middag.
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Lezing vliegtuigberging GGPA Woensdrecht
door Kees Boshuizen)

Op woensdag 24 november hebben
we met interesse geluisterd naar de
lezing met lichtbeelden die Kapitein
Spierings voor ons heeft gehouden
aangaande het bergen van vliegtuigen.
Wat is de bergingsdienst uitgegroeid
tot een professionele organisatie die
haar werk doet op land maar ook op
zee. Zelf was ik in 1953-1954 inge-
deeld bij DVVM ll op de vliegbasis
Gilze Rijen en werkte een half jaar bij
de bergingsdienst van toen. Ons werk
in die tijd bestond hoofdzakelijk uit het
bergen van neergekomen: "Gloster
Meteors" e.d. en zelden hadden wij
een spectaculaire berging. Kapt. Spie-
rings heeft ons een schitterende ber-
ging laten zien van een neergestort
vliegtuig in zee. Met sonar werd het vliegtuig, dat in drie
stukken op de zeebodem lag, getraceerd. Belangrijk hier
was dat de vlieger had gemeld dat de motor was uitge-
vallen. De berging was dus erg belangrijk en gelukkig
bleek de lezing van de man juist te zijn geweest, want na

het naar boven halen en het onderzoek bleek dat inder-
daad de oorzaak te zijn geweest.Ook kwamen wij onder
de indruk van de informatie die men vandaag de dag ten
dage tot de beschikking heeft. Zo werd, voordat met de
bouw van een nieuwbouwwijk in Papendrecht werd
begonnen, genreld dat daar een vliegtuig in WO ll was

Rechtsonder voorzitter CGPA Woensdrecht dhr. E. Groothuis overleden december
2004, zie in memoriam.

neergekomen. ln het veld was er niets van te zien, maar
met fotomateriaal uit Engeland van de RAt die tijdens de
oorlog altijd bezig was met luchtfoto's maken, werd de
foto van het gebied gevonden en er was inderdaad een
inslag te zien op die coórdinaat. Men is gaan graven en
er werd een vliegtuig gevonden en geborgen. En denk
niet dat hij aan de oppervlakte lag, dit vliegtuig lag onge-
veer 6-8 meter diep vanwege de veengrond. Met alle
technische middelen die de bergingsdienst ter beschik-
king staan is de klus geklaard.Er zijn ook droevige zaken
zoals het boven halen van de bemanning die nog op hun

plaats in het vliegtuig zaten. Het
daarna herbegraven van deze militai-
ren, met de familie erbij, geeft aan
dat het een serieuze arbeid is,Wij
danken Kapt. Spierings voor zijn
enthousiaste verhaal en zullen zeker
nog eens een beroep op hem doen.
Na de lezing was het nog gezellig in

de mess met een borreltje.

lVooÍ redactie:
De aandachtige lezer zal zrch mis-
schien afvragen waarom deze laatste
twee artikelen, gezten de datum, niet
zijn opgenomen rn de KluPActief van
december j.l. Wel, door onopgehel-
derde oorzaak z|n deze verslagen
ergens Íussen wal en schip geraakt.
Toch leek het me een goede zaak om
ze alsnog te plaatsen.



Algemene ledenvergaderi ng
CGPA Leeuwarden
Al vrij snel na de start van het nieuwe jaar was de

eerste "happening" gepland. Dat we het dan hebben

over de Algemene Leden Vergadering (ALV) zal nie-
mand verbazen; een jaarlijks terugkomend ritueel is

bij de meeste leden wel bekend. Om ook meteen
maar het nuttige aan het aangename te koppelen is
eigenlijk een logisch gevolg van de wens om wat
meer te doen, en zo zorgde de nieuwjaarsborrel die
na de ALV werd geschonken voor een gezellige

afsluiting van de AlV-middag. Toch heeft de ALV wel

degelijk zin, het bestuur legt verantwoording al aan

de leden over handel en wandel in het afgelopen jaar

én presenteert de plannen voor het komende seizoen. Dat dit

door gebruik van laptop en viewer duidelijk en overzichtelijk

aan de leden kan worden getoond is prettig en bevordert
een soepele voortgang van de vergadering. Daarnaast pre-

senteerden we dit overzicht in de vorm van een jaarverslag

waarin alle gebeurtenissen netjes op papier stonden. Natuur-

(door Ton Lelie)

lijk is het met zo'n eerste presentatie nog een beetje zoeken

naar vorm en inhoud maar al doende leert men.

Dat zou je ook kunnen zeggen van het omgaan met Paresto.

ln eerste aanvang waren de berichten over de veranderingen
die zijn ingevoerd niet erg optimistisch. Alles was genor-

meerd en in componenten verdeeld waardoor het
"soepeltjes" omgaan met de regeltjes verleden tijd
zou zijn. Dat is in de praktijk niet gebleken. Doordat
de voorzitter en ondergetekende de regelingen
rond de ALV in alle rust met het facilitair manage-
ment gingen bespreken kwam er al snel duidelijk-
heid over mogelijkheden die er zijn. Vooral de wil

om ons tegemoet te komen stond voorop en die
instelling zorgde ervoor dat we snel en prettig

zaken konden doen. En dan de uitvoering, daar
kunnen we kort over zijn, Als je ook nu weer ervaart
dat er geanimeerd wordt gesproken over allerhan-
de zaken, dat "ouwe maten" elkaar opzoeken en bij

elkaar gaan zitten om even bij te praten, dat de
geserveerde hapjes nog net niet als een verstoring
van de levendige gesprekken worden gezien dan
kun je alleen maar tot de conclusie komen dat het

informatief en gezellig was.

N ieuwjaarreceptie CGPA Soesterberg (door cees Huisman)

De Contactgroep regio Soesterberg
organiseerde op 13 januari een
nieuwjaarssocial . Deze activiteit
werd wederom druk bezocht: onge-
veer 200 leden gaven "acte de pre-
sence"! Het voltallige bestuur stond
klaar om de gasten te venvelkomen,
een goed 2005 toe te wensen en te
voorzien van een glas champagne.

Daarna was er weer een gezellige
"reuniesfeer", die slechts werd
onderbroken door warme snacks en
toespraken van de voorzitter en de
eveneens aanwezige Com mandant
Vliegbasis Soesterberg (kolonel ten
Haaf). Het geheel werd afgesloten
met een maaltijd; maar daarna bleef
toch nog een groot aantal mensen

in de onderofficiersmess zitten om
verder bij te praten. De volgende
activiteit zal worden gehouden op
21 april, namelijk de Algemene
Ledenvergadering, gevolgd door
een social. Het bestuur hoopt (en

rekent) op een grote opkomst, een
goede vergadering en een gezellige
social

@to



Tot en met 31 juli

28 maart (tweede Paasdag)

Zaterdag 9 en zondag 10 april

Vrijdag 15 april

Dinsdag 3 mei, 4 mei, 5 mei (Hemelvaartsdag)
6 mei en zondag 8 mei

Maandag 16 mei (2e Paasdag)

Woensdagl, 8,15,22 en 29 juni

Zondag 5,12,19 en 26 juni

Zondag 3,10,17 en 24 iuli
Woensdag 6,13,20 en 27 juli

Zondag 31 juli, 7 en 14 augustus
Woensdag 3 en 10 augustus

Vrijdag 2 september

Zaterdag 3 en zondag 4 september

Woensdàg 7, 14, 21 en 28 september
Woensdag 5 en 12 oktober
Zondag 11, 18, 25 september
Zondag 2en 9 oktober

16 tot en met 23 oktober

12 en 13 november 2005

27 december tot en met 8 januari 2006

Expositie "Kamp van Zeist" schrijft geschiedenis

Hollandse Heli Helden om 1300, 14.00 en 15.00 uur

Nationaal M useu mweekend
Thema: De kunst van het bewaren

Open Depotdag voor de Stichting Vrienden MLM

Open Cockpitdagen

Bob Salto om 13.00, '14.00 en 15.00 uur

Filmmaand. ledere woensdag en zondag worden oude
luchtmachtfilms

luchtmachtfilms vertoond.

Bob Salto om 13.00, 14.00 en 15.00 uur

Vlucht van de eeuw om 13.00, '14.00 en 15.00 uur

Opening expositie "De Jachtvlieger" in het kader van het
21-jarigjubileum van de Stichting Vrienden van het Militaire
Luchtmacht Museum

Open Werkplaatsdagen

Kinder-workshop

Nationale Model bouwman ifestatie

Virtueel Demoweekend

Vlucht van de eeuw om 13.00, 14.00 en 15.00 uur

N.B.: Volledigheidshalve zij nog vermeld dat de openingstijden van het museum zijn van dinsdag tot en met vrijdag
van 10:00 uur tot 1 6:30 uur en op zondag van 12:00 tot 16:30 uur
Het museum is gesloten op maandag, zaterdag, Eerste Paasdag, Koninginnedag,
Eerste Pinksterdag en beide Kerstdagen.

Het betreft een voorlopig programma onder voorbehoud van wijzigingen.
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Ziekteko s te n re gel i n ge n
J.C.J.M. Janissen

Wijziging premies,
omslagbijdragen
(MOOZ/WTZ en voor-
waarden SZVK per
1 januari 2005
Bron: SZVK|Unive.

Premies
Procentuele premie SZVK.
De premie bedraa gl 2,2o/o

van de bruto UKW-uitke-
ring, inclusief vakantiegeld

en eindejaarsuitkering. Dit percentage wordt berekend
over maximaal €2429,-- per maand. De werkgever betaalt
5,1o/o. De werkgeversbijdrage maakt deel uit van het sala-
ris, u betaalt hierover belasting en draagt premies af.

Nominale premie Basrspakket SZVK
( i n cl u si ef so I i d a rite its h effi n g)
Volwassenen € 18,85 per persoon per maand;

Wettel ij ke bijd rage M OOZIV/TZ
Volwassenen € 44,50 per persoon per maand.

Aanvu lle nde gezt nspolis SZVK
Volwassenen €8,50 per persoon per maand.

Standaard Pakketpolis (SPP)
65-plussers € 1 42,-- + MOOZ €8,64 = € 150,64
per persoon per maand.
Eigen risico per jaar: € 500,-- per gezin , €250,--
voor alleenstaanden.

Voorwaarden
Geneeso tCelen
De SZVK'',,c gt het beleid van de overheid. Dit betekent
dat de '.,:lgende 5 groepen zelÍzorggeneesmiddelen
weer i'' ^e: pakket worden opgenomen t.w laxeermidde-
len. ka <.ac etten, middelen bij allergie. antidiarreemidde-
len en - :telen tegen maagledigingsstoornissen. Deze
middelen .','orden vanaf '1 januari 2005, bij gebruik langer
dan 6 maanden en op recept bij de apotheek gehaald,
vergoed. Opmerking: veel dezelfde geneesmiddelen wor-
den door verschillende fabrikanten op de markt
gebracht. De prijs van die, volkomen gelijkwaardige

geneesmiddelen, kan verschillend zi1n. De SZVK heeft de
bevoegdheid om alleen vergoeding te verlenen voor
geneesmiddelen van de goedkoopste fabrikant. Voorals-
nog zal de SZVK van deze bevoegdheid gebruik maken
voor de maagzuurremmers en cholesterolverlagers.

Fysiotherapie
Per 1 februari 2005 heeft de Minister van VWS het experi-
ment "afschaffing maximum tarief fysiotherapie" van start
laten gaan. Dit betekent dat zorgverleners zelf mogen
bepalen welk tarief zij in rekening brengen voor een
behandeling fysiotherapie. De SZVK hanteert vanaf dat
moment maximum vergoedingen voor fysiotherapie. Voor
bijvoorbeeld een reguliere zitting wordt een vergoeding
verleend van €22,75. Voor andere vormen van fysiothera-
pie gelden afwi.lkende maximum vergoedingen. Deze ver-
goeding kunt u terug vinden op de website van de SZVK:
www.szvk.nl. Als uw zorgverlener een hoger tarief in reke-
ning brengt, komt het meerdere voor uw rekening.

Dieetadvrserrng
Vanaf 1 januari 2005 geeft de AWBZ geen vergoeding
meer voor dieetadvisering. Vanaf dezelfde datum ver-
leent het basispakket vergoeding voor behandelingen
door diëtisten aangesloten bij de Nederlandse Vereni-
ging van Diêtisten. De vergoeding is beperkt tot maxi-
maal 4 uur per kalenderlaar. De Aanvullende Gezinspolis
SZVK verleent 2 uur extra voor dieetadvisering.

Plaswekker
Vanaf 1 januari 2005 is het mogelijk een eenmalige ver-
goeding van €80,-- te krilgen voor de aanschaf van een
plaswekker. Vooraf dient evenwel toestemming te wor-
den verkregen van de SZVK.

ZIEKENFONDSGRENS 2OO5

Bron: College voor Zorgverzekeringen (CVZ).
Loongrens tot 65 laar
Loongrens 65+

: € 33.000,--
. €21.000,--

Loongrens kleine zelfstandigen : €21.050,--

WIJZIGING EIGEN BIJDRAGE 2OO5 STANDAARD
PAKKETPOLIS 65+
Bron: Minrsterie van Volksgezondheid (VWS) + Zorgver-
zekeraars Nederland (ZN).
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M.i.v. '1 januari 2005 is de eigen bijdrage voor de SPP

65+ aanmerkelijk verhoogd van € 53,- (alleenstaand)/
€ 106,-- (gezin) in 2004 naar €250,-- (alleenstaand)/
€500,-- (gezin) in 2005. Ter compensatie hiervan is de
premie van de SPP 65+ in 2005 verlaagd met € 10,-- per

persoon per maan d (2004: € 160,62; 2005: € 150,64).
NOOT: De eigen bijdrage wordt opgelegd door het
Ministerie van VWS en is b| elke ziektekostenverzeke-
ri n g s m a atsch a p p ij h etze lfd e.

MODERNISERING AWBZ EN HET PERSOONSGE-
BONDEN BUDGET (PBG)
Bron: Minrsterre VWS

ln 2003 is er een begin gemaakt met de modernisering
van de AWBZ. De modernisering van de AWBZ heeft
de regeling voor PGB sterk vereenvoudigd en daarmee
de zeggenschap van cliênten vergroot. Het PGB voor

hulpbehoevenden gaat echter op de schop. Uit onder-
zoek is gebleken dat er sprake is van oneigenlijk
gebruik en ook maken patiënten het beschikbare bud-
get lang niet altijd op, waardoor zij geld in eigen zak
kunnen steken. De Staatssecretaris van VWS wil dit
soort praktijken snel uitbannen. Het PGB is bestemd
voor rnensen die door ziekte, handicap of ouderdom
thuiszorg nodig hebben en die op eigen houtje willen
regelen. Kenmerkend voor het PDS is dat ze zelÍ de
hulpverlener kiezen en ook zelf bepalen wanneer de
zorg wordt verleend. Het gemiddelde toegekende bud-
get is ruim €'15.000,-- per jaar, waarvan gemiddeld 12

procent niet wordt besteed. De Staatssecretaris VWS

vindt dat ontoelaatbaar en is ook van mening dat er te
veel zaken worden vergoed via het PGB. Allerlei vor-
men van begeleiding, zoals het maken van een wandel-
ingetje met een ouder, wil de Staatssecretaris straks
niet meer onder de verzekerde zorg laten vallen. Verder
wordt overwogen paal en perk te stellen aan de ver-
goeding voor mantelzorg, dit is zorg die wordt verleend
door familie, vrienden en kennissen. Verder mogen
mensen met een PGB geen budget meer meenemen
naar het volgend Jaar, nu nog kan '10 procent worden
overgeheveld naar het volgend 1aar. ln 2006 zal hel
budget lager uitvallen omdat dan ook de huishoudelijke
verzorging uit het PGB verdwijnt. De gemeenten gaan

dan die zorg leveren,

ONTWIKKELINGEN IN DE TWEEDE KAMER
M.B.T. ZORG
Bron: Minrstene VWS

Begroting en plannen voor wijzigingen in zorg De

Tweede Kamer heeft de begroting 2005 van het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS) goedgekeurd. De Eerste Kamer moet nog
instemmen met de VWS-begroting. Voorts is de meer-

derheid van de Tweede Kamer akkoord gegaan met de
invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet (ZVW) en

de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), welke
m.i.v. 1 januari 2006 van kracht worden. De nieuwe
WMO zal vanaf 1 januari 2006 stapsgewijs worden
ingevoerd. Allereerst wordt de (enkelvoudige) huishou-
delijke zorg voor zieken en ouderen overgeheveld van
het Rijk naar de Gemeenten. Later zullen ook andere
taken worden ondergebracht bij de Gemeenten. De

Minister van VWS kreeg steun voor zijn plannen om

marktwerking in de gezondheidszorg uit te breiden.
Voorts heeft de Kamer ingestemd met een aantal pak-

ketmaatregelen. De Staatssecretaris van VWS zal
nagaan of Gemeenten een zorgplicht kan worden
opgelegd in het kader van de nieuwe WMO, dit ter
voorkoming dat patiënten het recht op zorg verliezen
met de invoering van de nieuwe welzijnswet. Door een

zorgplicht op te nemen kunnen patiënten naar de rech-
ter stappen als ze het idee hebben dat de Gemeente
hen tekort doet. Ook zal worden nagegaan of er kwali-
teitseisen kunnen worden opgesteld voor zorg. De

nieuwe WMO regelt de lichtere vormen van hulp en

ondersteuning, welke wordt georganiseerd door de
Gemeenten. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ) komt pas in beeld als "zware zorg" is vereist
t,w. professionele zorg en verpleging.

Harmonisatie bijdragesysteem zorg en welzijn in 2006
ln 2006 voert het Kabinet een ander systeem van eigen
bijdrage in voor welzijnsdiensten en voorzieningen voor
gehandicapten. Aanleiding voor de wijziging is de
nieuwe WMO welke op 1 januari 2006 ingaat. Het Kabi-
net wil dat alle systemen van eigen bijdragen straks
zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd. Zo moet
"dubbel betalen" worden vermeden en moet het princi-
pe van "betalen naar draagkracht" overal worden
gehanteerd.

Gemeenten hanteren voor voorzieningen van gehandi-
capten, zoals woningaanpassingen, nu al een eigen
bijdrage systeem. Vanaf 2006 bieden de Gemeenten
de huishoudelijke hulp aan die nu nog in de AWBZ zit.
De systemen van eigen bijdragen sluiten niet goed op
elkaar aan omdal ze van verschillende rekenmethoden
gebruik maken. Om een soepele overdracht van de
taken aan Gemeenten mogelijk te maken, harmoniseert
het Kabinet de systemen in 2006.

Gemeenten krijgen in de WMO veel vrijheid om zelf
hun beleid te maken gericht op ouderen en gehandi-
capten . Ze krilgen daarom ook een zekere vrijheid in

het bepalen van de uiteindelijke hoogte van de eigen
bijdrage die zij vragen voor voorzieningen en diensten.
Zij mogen straks zelf bepalen hoe laag de eigen biy-

drage wordt. Er ziln wel grenzen aan gesteld hoe hoog
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de bijdrage mag zijn. Gemeenten mogen, binnen de
grenzen van de maximale bijdrage, aan de hoogste
inkomens een kostendekkende bijdrage vragen voor
bijv. Huishoudelijke hulp. Ze kunnen echter nooit meer
dan de kostprijs in rekening brengen.

Mensen die al de maximale eigen bijdrage betalen voor
bijv. Thuisverpleging (AWBZ) hoeven niet ook nog eens
apart een bijdrage voor bijv. het aanbrengen van een
verhoogd toilet te betalen (WMO). Alleenstaanden uit de
laagste inkomenscategorie betalen voor beide systemen
bij elkaar straks nooit meer dan 2OB euro per jaar. Meer-
persoonshuishoudens met lagere inkomsten zullen per
2006 minder gaan betalen voor AWBZ-thuiszorg. Het
Kabinet versoepelt dan het eigen bijdragesysteem voor
deze groep. Meerpersoonshuishoudens met een laag
inkomen betalen straks nooit meer dan 293 euro per
jaar. Ten opzichte van de huidige situatie gaan zij er dan
in sommige gevallen meer dan '100 euro per jaar op
vooruit.

Nieuw toezicht op de zorg 2006 door Zorgautoriteit
Als op 1 januari 2006 het nieuwe ziektekostenstelsel zijn
intrede doet, 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 instel-
ling van een toezichthouder voor de zorgsector per
2006. De Nederlandse Zorgauloriteit (NZa) gaat toezicht
houden op de ontwikkeling van markten in de gezond-
heidszorg. Ook gaat hij toezicht houden op de uitvoering
van de nieuwe standaardverzekering voor curatieve zorg
t.w. de ZVW. Tevens zal de NZa de beoogde gereguleer-
de marktwerking bevorderen. De NZa gaat voor de zorg
een vergelijkbare rol vervullen als de Opta in de tele-
foonmarkt.

Door de komst van de NZa wordt een belangrijke voor-
waarde gecreêerd voor het invoeren van gereguleerde
marktwerking in de zorgsector. De NZa let o.a. op
kosten, prijzen en contractvooruuaarden. De NZa zal sec-
torspecifieke regels gaan stellen. Als oneerlijke concur-
rentie de zorgmarkt verstoort, dan kan de NZa ingrijpen
door bijv. het stellen van voorwaarden of het opleggen
van dwangsommen.

De NZa valt onder politieke verantwoordelijkheid van de
Minister van VWS. De NZa en de Nederlandse Mededin-
gingsautoriteit (NMa) zullen in een convenant nadere
afspraken maken over welke instantie moet ingrijpen bij
econornrsch machtsmisbruik, Het huidige College tarie-
ven gezondheidszorg (CTG) en het College van toezicht
op de zorgverzekeringen (CTZ) zullen opgaan in de
Zorgauloriteit. ln 2010 zal worden bekeken of de NZa
moet opgaan in de NMa.

UITVOERING INDICATIESTELLING AWBZ KRIJGT
CENTRALE AANSTURING
Bron: ZN

De uitvoering van de indicatiestelling voor AWBZ-zorg
krijgt een nieuwe structuun De regionale indicatie orga-
nen (RlO's) gaan op in een nieuwe landelijke organrsa-
tie. Op 1 januari 2005 is het Centrum lndicatiestelling
Zorg (CIZ) van start gegaan. Het CIZ beoordeelt alle
aanvragen voor zorg die betaald wordt uit de AWBZ
Nieuw is dat de indicatiestelling voor de AWBZ een cen-
trale aansturing krijgt. Doel hiervan is de indicatiestelling
snel, objectief en voor iedereen gelijk te laten verlopen.

ln de huidige situatie is de indicatiestelling voor AWBZ-
zorg ondergebracht bij de gemeenten. Door het ontbre-
ken van centrale sturing verloopt de indicatrestelling voor
de AWBZ niet uniform, De RIO's hanteren verschillende
uitgangspunten en werkwilzen. Tussen de regio's
bestaan verschillen. Burgers worden voor AWBZ-zorg
niet op dezelfde wilze beoordeeld, de Staatssecretaris
van VWS heeft besloten dat er een onafhankelijke en
objectieve toegangspoort moet komen voor AWBZ-zorg.
Normen en kaders moeten in de toekomst gewaarborgd
worden. Het karakter van de indicatiestelling blijft onge-
wijzigd. Bij de indicatiestelling gaat het om het beoorde-
len van aanspraken van burgers op AWBZ-zorg die
betaald wordt uit collectieve middelen.

De laatste maanden van 2004 is reeds gestart met het
inrichten van de nieuwe organisatie voor indicatiestelling.
Dat proces is momenteel nog in volle gang. ln de toe-
komst wil het CIZ heï dienstverleningsproces aan de cli-
ent verbeteren en de efficiency van de organisatie ver-
groten, Dit moet onder meer een vertaling gaan krijgen in

het verkorten van doorloop-ti1den, vereenvoudiging van
procedures en standaardisering van veel voorkomende
en simpele aanvragen. De komende twee laar zullen hier-
voor verbetering en vernreuwingsprocessen worden
opgezet en uitgevoerd.

Het CIZ heeft een sterk gedecentraliseerde structuur. Het
primaire proces van indicatiestelling wordt dicht bij de
burger uitgevoerd. De organisatre bestaat uit een klein
centraal landelijk bureau dat de werkprocessen aanstuurt
en ondersteunt, '16 regiobureaus enT4lokale bureaus.
De kantoren van het CIZ blijven vrilwel in alle gevallen
gehuisvest op de plaats van de huidige RIO's. Ook de
indicatiestellingen voor de Wet voorzieningen gehandi-
capten (WvG) worden door het CIZ overgenomen,

VOORGENOMEN OPHEFFING VRIJWILLIGE AWBZ
Bron: Minrsterte VWS

Van de Directeur Zorgverzekeringen van het Minrsterie



van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werd onder-
staande informatie verkregen.
Gepensioneerde mensen die sociaal verzekerd zijn
(voor Nederlanders is dat ziekenfondsverzekerd) en die
in het buitenland wonen, krijgen zorg zoals dat in het
woonland is geregeld, het zogenaamde woonlandpak-
ket. Dat uitgangspunt is vastgelegd in de EU-sociale
zekerheidsverordening (de Verordening) en in diverse
door Nederland met andere landen gesloten sociale
zekerheidsverdragen. Er is een afwijkende regeling
gemaakt voor mensen die in het buitenland wonen en

niet ziekenfondsverzekerd zijn. Zij vallen niet onder de
Verordening of een bilateraal verdrag. Om te zorgen dat

deze mensen in samenhang met hun particuliere ziekte-
kostenverzekering in het buitenland toch een volledige
dekking hebben, is destijds de vrijwillige AWBZ-verze-
kering ingevoerd. Vrijwillig AWBZ-verzekerden die buiten
Nederland wonen kregen hierdoor de mogelijkheid
kosten voor A\NBZ-zorg vergoed te krijgen door een

restitutieregeling.

Op basis van de restitutieregeling wordt uiteraard niet
meer zorg vergoedt dan is opgenomen in het AWBZ-
pakket. Wannee[ als gevolg van wettelijke maatregelen,
delen uit het AWBZ-pakket verdwijnen, wordt deze zorg
ook niet meer vergoed door de restitutieregeling. Dat is
bijvoorbeeld het geval als het kabinet het voornemen
realiseert om per 1 januari 2006 de Wet op de maat-
schappelijke ondersteuning (WMO) te gaan invoeren.
Huishoudelijke hulp gaat dan uit de AWBZ. Het kabinet
is voorts voornemens om per 1 januari 2006 de Zorgver-
zekeringswet (ZVW) te gaan invoeren. Het verschil tus-
sen ziekenfonds- en particulierverzekerden komt daar-
mee te vervallen. De Verordening en de verdragen wor-
den dan op iedereen van toepassing. Daarmee is er
geen behoefte meer aan de vrijwillige AWBZ-verzeke-
ring. Het kabinet is dan ook voornemens de vrijwillige
AWBZ-verzekering en, in samenhang daarmee, de resti-
tutieregeling, in te trekken.

Gepensioneerde verzekerden die in het buitenland
wonen hebben dan vanaf 1 januari 20OO in het woon-
land ten laste van de Nederlandse verzekering recht op
het woonlandpakket. Dat woonlandpakket kan meer of
minder uitgebreid zijn dan het AWBZ-pakket. Voor men-
sen die nu al zorg ten laste van de AWBZ ontvangen zou

dat tot een probleem kunnen leiden wanneer die zorg
niet is opgenomen in hun woonlandpakket. Om proble-
men te voorkomen is de regering voornemens bij het
afschaffen van de vrijwillige AWBZ-verzekering te voor-
zien in een overgangsregeling. Op grond van deze over-
gangsregeling kunnen mensen die reeds AWBZ-zorg
genieten in het buitenland deze zorg voortzetten ten

laste van de AWBZ. De uiteindelijke vormgeving van alle
hierboven bedoelde wettelijke maatregelen is overigens

nog onderwerp van overleg met het parlement. Als dat
overleg is afgerond zal een voorlichtingscampagne wor-
den gestart om de betrokkenen, ook over hun aanspraak
op zorg in het woonland en de daartoe te volgen admi-
nistratieve procedures, te informeren.

.,PFLEGEVERSICHERUNG'' VOOR MILITAIREN DIE IN
DUITSLAND WONEN OF GAAN WONEN

Militairen die na datum functioneel leeftijdontslag (flo) in
Duitsland gaan wonen of blijven wonen moeten ervoor
zorgdragen dat zij een 'Aufenthalt Erlaubnis" krijgen,
want dan word en zil geacht officieel in Duitsland te
wonen. Na datum flo blijven de PA-militairen en hun

gezinsleden op dit moment nog verplicht verzekerd bij

de SZVK/Univé voor het basispakket. De ziektekostenre-
geling in Duitsland stelt echter dat men naast een ziek-
tekostenverzekering ook dient te beschikken over een
"Pflegeversicherung", dit is in Duitsland wettelijk vastge-
legd. Over de verplichte "Pflegeversicherung" het vol-
gende. De Nederlandse ziektekosten-verzekering geldt
in Duitsland als een prive verzekering, weshalve men

alleen een privé "Pflegeversicherung" kan afsluiten. Als
gevolg van het gestelde in $ 23 Abs. 1 SGB X1 van het
Bundesministerium fur Gesundheit kan men met een

Nederlandse ziektekostenverzekering een Duitse "Pfle-

geversicherung" afsluiten. Dit dient te geschieden
binnen 3 maanden na vestiging in Duitsland. lndien dit
later wordt gedaan, dient men alsnog te premie te beta-
len vanaf datum vestiging in Duitsland. lndien u ten min-
ste 5 Jaar verzekerd bent tegen ziektekosten (en dat
bent u als PA-militair!) kunt u conform het gestelde in

S 1 10 Abs. 3 Nn 5 SGB Xl in aanmerking worden
gebracht voor een begrenzing van de premie. Duitse
p rivé ziektekostenve rzekeri n g sm aatschappij en zij n n i et

enthousiast om u een "Pflegeversicherung" te laten

afsluiten. Vaak worden oneigenlijke argumenten gebruikt
voor het niet hoeven afsluiten van de "Pflegeversiche-

rung", Over de beErenzing van de premie wordt vaak
helemaal niets gezegd. lndien de Duitse ziektekosten-
verze keri n gsmaatsch ap pij wei ge rt een " PÍl egeve rsi ch e-

rung" af te sluiten, dan kunt u het hierboven gestelde
aanvoeren, vooral het gestelde door het Bundesministe-
rium fur Gesundheit. Leeftijd en/of ziekte mag geen

argumenl zijn voor het niet afsluiten van een "Pflegever-

sicherung".
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Secretaris: C. Huisman
Versteeghlaan 50, 3769 BN Soesterberg
E-mail huisman4602@hetnet. n I

Penningmeester: B. Petersen
Rigolettostraal 18, 38'1 6 TR Amersfoort
E-mail timoreno@hetnet.nl
Leden: J.M. Verburg
Karolingersweg 170

@@',



3962 AM Wijk bij Duurstede
E-m a i I jmverburg@freeler. n I

M.P van der Wijst
Rumpler 17 , 3769 JH Soesterberg
E-mail m.p.de.wijst@freeler.nl
Ledenadministrateur: J.H. van der Togt
Versteeghlaan 48, 3769 BN Soesterberg
E-m a i I j hvdtogt@wanadoo. nl
Postadres CGPA SSB
Postbus 160, 3769 ZK soesterberg
Tel. 0346 33 98 76, fax 0346 33 89 72

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

7523llD Enschede
E-mai I benzwiers@home.nl
Penningmeester: J.H. Leemkuil
Wuestinkstraat 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-mail mvandrunen@home.nl
Postadres CGPA Twenthe P/a Vliegbasis
Twenthe
t.a.v Bestuur CGPA Regio Twenthe
Geb.218c, kamer K2.15
Postbus 5013 7500 GA Enschede

Volkel
CGPA regio Volkel

Zeelandsedijk 10,5408 SM Volkel

Voozitter: WD den Ouden
E-mai I w.denouden@hetnet. nl
Secretaris: K. Mars
E-mai I marskees@hetnet.nl
correspondentieadres 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
ERE VOOMITTER: Dhn Gijs Jonker

Woensdrecht
CGPA regio Woensdrecht
Voozitter: C. Boshuizen
LijsterbessïraaI 11

4711 RJ St. Willebrord
E-mail boshttc@euronet.nl
Plv. voozitter: S. Heringa
Lambertijenlaan 49
4617 EV Bergen op Zoom
Tel. 0164 23 8279
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. rietueld@planet. nl

Militair Luchtvaart Museum
Kamp van Zeisï2 - 4
Postbus 184, 3769 ZK Soesterberg
lnfolijn 0346 35 60 00
Fax 0346 35 60 20
E-mail info@mlm.af.dnet.mindef.nl

Koninklijke Luchtmacht
Sectie Luchtmacht Historie
Alexanderkazerne Gebouw 204
Van Alkemadelaan 357
2597 3A Den Haag
Correspondentieadres
Postbus 20703
2500 ES Den Haag
Telefoon 070 31 65 335
Fax 070 31 65 550
E-mail slh@bd l.af.dnet.mindef.nl

Postactievenkaart
Adres Aanspreekpunt postactieven
(BDL / KAB / Postactieven).
Vergeet niet een kopie van uw bewijs
van eervol ontslag mee te sturen, dit
versnelt de procedure aanzienlijk
(door externe omstandigheden) kan
het 2 maanden duren alvorens u de
kaart in uw bezit krijgt).

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 istratieformul 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.

AANDACHTPUNTEN MBT DE NIEUWE ORGANISATIE

ORGANISATIE ELEMENT Staf Bevelhebber

GGPKLu

BEREIKBAARHEID

POSTADRES tevens
REDACTIE ADRES

MILITAIR POSTADRES
Dit alleen vanaf militaire
onderdelen

Chef - Kabinet
Bureau Postactieven

Opper Off b.d medio 2005:
Vacature: Wnd belast Chef kabinet
Adviseur CKAB:
Vacature: Wnd belast Willem Aben

tevens coórdinator Open Dagen
KLuPActief: Ko Norg
Adm: Sharita Khemai-Ramawadhdoebe

Telefonisch 070 339 66 60 / 60 28

Fax

E-mail

KLU IM

070 339 6828
ccpklu@bdl.af.d net. m indef. nl

BDL
BDL Khemai

Hoofd kwartier Koni nkl ij ke Luchtmacht
Staf Bevelhebber / Kabinet / Postactieven
Postbus 20703
2500 ES Den Haag

Hoofd kwartier Koni n klijke Luchtmacht
Staf Bevelhebber / Kabinet / Postactieven
MPC 58 L

tr@
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