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Prijsvraag. Herkent u

12
Varia.
Klassenfoto vliegeropleiding 1 950

28
Vrijwilligers Militaire Luchtvaart Museum

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 voo[
ove[ van en door postactieven zelf en is
natuurlijk een forum voor de lokale

besturen. De leiding van de Koninklijke

Luchtmachïzal 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:
Lt-generaal D. Starink, Joop Melisie,

Mart van der Blom, Kees Nieuwenhuyse,
Kapitein mr: Willem Regterschot,
Jan Huikeshoven, Frans Voet, Leo Derks,

Willem Aben, Ed de Bruijn, Kees Mars,

Rob Schouten, Kees Boshuizen, Nico Mols,

Ludo Damen, Martien van Drunen, Ben

Zwiers, Jan van Rossum, Cees Huisman,
lmmy Beijen Loe Baltussen, Dick Kosters,

Jan Kruit, Frederik Klein, 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 Seclie Luchtmacht
Historie Staf BDL voor de beschikbaar
gestelde foto's bij "Herkent u deze foto's"
en voor de foto op het voorblad. Ook de
redactie van 'Veilig Vliegen'zij dank voor
het beschikbaar stellen van de cartoon bij

het artikel "Rijden met caravans".

De in dit blad opgenomen artikelen zijn
volledig voor rekening van de auteurs.
De artíkelen weerspiegelen daarmee níet
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.

1
Voorblad: "About to engage,

five, fouI three, two, one......"

3
Column BDL

7
Mijn hobby'De Snoek'

20
deze foto's?



Column BDt
Het Postactievenbeleid heeft de laatste
jaren duidelijk vorm gekregen en is
inmiddels stevig verankerd in de KLu. Dit is
niet in de laatste plaats te danken aan de
tomeloze inzet van majoor b.d. Willem Aben
(en niet te vergeten zijn eega Dineke). Wil-

lem heeft, zoals u weet, inmiddels zijn taken
formeel neergelegd en, en dat wist u mis-
schien nog niet, overgegeven aan kolonel

b.d. Joop Melisie. Het blad KluPActief blijft
een verantwoordelijkheid van eerste luite-
nant b.d. Ko Norg. De voortzetting van het
Postactievenbeleid van de KLu is daarmee
gewaarborgd.

De organisatie van de postactieventent tij-
dens de Open Dagen KLu op Gilze Rijen dit jaar is het laatste wapenfeit van Willem Aben. Gedurende vijf
jaar is hij het gezicht van het Postactievenbeleid geweest en nu is het tijdstip aangebroken om afscheid
van hem te nemen. Hij wordt nu definitief postactief en kan o.a. met volle teugen gaan genieten van de
vruchten van zijn inzet. Willem, ik wens je samen met je echtgenote Dineke nog heel veel jaren in goede
gezondheid toe. Vanaf deze plaats wil ik je bedanken voor alles wat je voor de postactieven hebt bete-
kend.

Afscheid van een heel andere orde is het vertrek van de Luchtmachtstaf uit Den Haag. Daarmee komt een

eind aan een lange periode van aanwezigheid van de KLU in de Hofstad. De Binckhorst wordt verlaten
voor de Eurotoren bij Breda Prinsenbeek. Vanaf oktober wordt het pand naar de wensen van de KLu inge-
richt. Vanaf eind dit jaarlbegin volgend laar zullen de afdelingen van het HKKLU die deel gaan uitmaken
van de structuur van het nieuwe Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) verhuizen naar Breda. ln maart
2006 zal de verhuizing naar venruachting zijn afgerond.

De Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten,
Lu itenant-g e nera al D.Sta ri n k
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Soesterberg
Gilze Rijen
de Peel
Arnhem
Volkel
Gilze Rijen

Gilze Rijen
Nieuw Milligen
Woensdrecht
Eindhoven
Arnhem
Nieuw Milligen

Soesterberg

Volkel
de Peel
Gilze Rijen
Arnhem

Eindhoven
Twenthe
Arnhem
Volkel
Woensdrecht
Twenthe
Leeuwarden
Den Bosch
Arnhem

Nieuw Milligen
Twenthe
Soesterberg
Nieuw Milligen
Arnhem
Den Haag

Woensdrecht
Twenthe
de Peel
Gilze Rijen
Eindhoven
Soesterberg
Volkel

Nieuw Milligen
Arnhem
Arnhem
Arnhem

Dodenherdenking Det. postactieven 12 CGPAs x 4 personen
Algemene ledenvergadering
Algemene ledenvergadering met social
Vakantiereis naar Turkije
Voorjaarssocial met rijstmaaltijd
Uitstapje naar Kasteeltuinen Arcen en brouwerij Éertog Jan

OPEN DAGEN KONINKLIJKE LUCHTMACHT op GILZE RIJEN
Samenkomst met barbecue op het AOCS NM
Excursie naar Philip Morris fabriek Bergen op Zoom
Social
Camping weekend
BBQ

Dodenherdenking Det. postactieven 12 CGPAs x 4 personen

Gaan we weer op reis
Excursie
Social met diner
Barbecue

Social en ??????
dagtocht
Ladiesday
Herstsocial
Bezoek (met bus) aan Marshall Museum te Zwijndrecht
Excursie naar de Grolsch bierbrouwerij
lnloopmiddag met BBQ en gastspreker
Taptoe
Bingo

Bijeenkomst met lunch en bunkerbezoek
Algemene ledenvergaderi n g
Excursie in de regio
Bijeenkomst met bezoek aan AOCS NM (Bunker)
Jaarfeest
Najaarsbijeenkomst

Bezoek aan LMG op de Basis, na afloop naar de bar
Tennis-inn
Eindejaarssocial met saamhorigheidsmaaltijd en De Sint
Social met diner
Activiteit wordt nog nader bepaald
Najaarsocial
Wintersocial met Hollandse winterkost

Sportdag met boswandeling en lunch
Bingo
Kerstuitstapje
Kerstdiner
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Habemus CCPKtu!
Geachte lezer,

Het nieuwste nummer van KLuPActief, vierde jaar-
gang - mei 2005, Iigt weer voor u. Zoals in het laatste
december nummer van KluPActíef al is aangegeven,
is Willem Aben officieel per 01 januari jl gestopt met
zíjn activiteiten als CCPKU voor de 'All in one-family".
Het was de bedoeling dat de opvolging gelijktijdig
zou plaatsvinden. Zoals wel vaker is dit helaas niet
gelukt. Hierdoor spee/Í Willem noodgedwongen nog
"een verlenging" tot na de Open Dag Klu op Gilze-
Rijen. Het zal echter niet tot "het nemen van straf-
schoppen" komen. Sinds medio april is de nieuwe
CCPKLU begonnen om samen met Willem in zowel
Den Haag a/s Rijswijk in te werken en vervolgens de
functie over te nemen.

Wie neemt de fakkel over?
U\^,, nieur,ve CCPKLu (Centrale Coórdinator Postactieven
Kon nkl;ke Luchtmacht) is Joop Melisie en ik neem de
hurdige taken van Willem Aben (Postactievenbeleid, Bor-
ging in de KLu organisatie en de "Tent") oven Als Hoofd
Bureau Postactieven tvs CCPKLu bij de Afdeling Kabinet
van de Staf PBDL beschik ik over ondersteuning van een
vaste administratieve medewerkster voor de administratie
en de database, tw Mevr. Sharita Khemai. Daarnaast ver-

zorgl Dhr. Ko Norg sinds 1 januari jl de samenstelling van

ons blad "KluPActief". ln juni 2003 heb ik de KLu met
FLO verlaten en ben dus een relatief jonge postactieve.
Eenmaal postactief doet het er eigenlijk niet zoveel toe

r,vat je als actieve Luchtmachter hebt gedaan. Wat ons

brndt is het feit dat we allen bij de KLu hebben gewerkt
en dat is een prima basis. Toch is het op zijn plaats, u te
later r,veten wie uw nieuwe CCPKLu is. Tenslotte is er
geen heden zonder verleden. Daarom in het kort mijn
KLr carriere. Deze begint na de KMA in 1970 op de
Vliegcasis Volkel in diverse functies als Technisch Officier
in de "Starfighter" periode. Daarna volgen functies bij het
Milita r Toezicht AanbouW Staf CTL en als HBB, resp.

CLD op de Vliegbasis Gilze-Rijen / Eindhoven in de tran-
sitie NF-5 naar F-16, Dan roept het HKKLu: DMKLu met
aanschaf KDC-10 en C-130H-30, DOPKLu in de "herstart

van CTL ". Afsluitend de NAVO met banen op logistiek
gebied brl Aircent in Ramstein en RFAS in Kalkar ln de
eerste rnaanden van mijn FLO periode kwam ik in positieve

zin in aanraking met het gestarte KLu Postactieven beleid.
Een goede informatieverstrekking en dito registratie,
gevolgd door het lidmaatschap van de Contactgroep PA

Regio Volkel. Tiydens de evenementen amuseerde ik mij

kostelijk en ontstond een goed gevoel over de KLu PA

activiteiten. ln het eerste kwartaal van dit jaar benaderde

(Joop Melisie)

I , , -
de KLu mij over een mogelijke interesse voor de functie
van CCPKLu. Gelet op mijn betrokkenheid met het KLu

Postactieven gebeuren en de prima ervaringen, ben ik

hier op ingegaan. Na enkele gesprekken heb ik besloten
de "KLu PA - kar" te gaan trekken en bij te gaan dragen
aan de 'All in one family" gedachte.

Hoe verder
Als CCPKLu hoop ik in de komende tijd een bijdrage te

kunnen leveren aan de te ontplooien activiteiten voor en

door de Klu Postactieven. lk stel mij voor als eerste te
zorgen voor handhaving van het opgezette Postactieven
beleid, inclusief het al gerealiseerde stuk invoering. Ver-

volgens voortzetting van de implementatie van het
bestaande beleid en waar nodig aanvulling en/of aan-
passing van dit beleid. Zeer belangrijk blijft het hebben
danwel scheppen van de juiste randvooru'laarden voor
een goed functioneren van de 12 regionale Contactgroe-
pen. Daarnaast zal de rol van de KLu Postactieven in

ondersteuning van verschillende KLu activiteiten, respec-
tievelijk promotie kunnen worden uitgebouwd. De "Open

Dag Tent" met zijn huidige, tweeledige functie is hiervan
reeds een prima voorbeeld. Dit alles met in het achter-
hoofd ons motto: 'All in one family".

Alleen zal hel niet gaan. lk hoop dat ik een beroep kan

blijven doen op allen die in de afgelopen jaren dit project
hebben gesteund. lk hoop vooral ook dat de Postactie-
ven zelf actief zullen blijven meedenken en handelen, en

dat de Postactieven Regionale Contactgroepen een

bloeiend bestaan zullen houden.

Kortom: Samen en in goed overleg kunnen we veel werk
vezetten en de juiste dingen op een goede wilze bereiken,

u@



"And when the last great scorer comes

to write against your name

He'll ask not
ffyou won or lost

but HOW you played the game"

In Memoriam

J.F.G.A.M. Maas, van Polanenpark z6o, Wassenaar f .C.M. Steinbacher, Winkeldijk r9a/r4r, Vinkeveen

W. van der Wielen, Burg. de losselin de fonglaan 35, ].A.C. Riet, Geestakker r58, Eindhoven

Rotterdam |. Govaers, De Posten r35, Enschede

A. van der Meer, Kruisberg 35, Ëtten-Leur f. fanse, Staverdenhoek 45, Enschede

M.f . Pennekamp, de Archipel 4-47, Enschede D.W. IGaak, Gen. Spoorlaan 62, Rijswijk

H. fonker, Kerkewei 13, Arnhem E.f. Minion, Poggenbeekstraat 2o, Amhem

P. van der Heiiden,hetErf 74, Biddinghuizen N.J. HaÍtevelt, Oudenhove 92, Oosterhout

B. Rietveld, Topaas 8, Duiven f. Schuurmans, Arnhemse Bovenweg 33, Zeist

S.P. Mulder, Oranjelaan rr, Paterswolde E.C. Boshuis, de Blekerij 27, Leusden

f. Poldervaart, Regentesselaan 54, Breda P.F. Liibaart, Alde Biezenstraat 42, Gemert

H. van't Hoenderdaal, Dr. Liibedngstraat 6, A. PiipstÍa, Esdoomstraat 13, Zevenaar

St. Annaparochie H. Lublink Weddink, Buizerdstraat 52, Enschede

f.A. Wiinen, Cudestraat r27,7555 NN Hengelo H. de Voer, De Spekweg 32, Almelo

f .H. van der Waal, Adelheidstraat Tïa, Den Haag W.van den Maten, Otis Reddingplein rz3, Arnhem

R. Mook, Abraham Douglaslaan 79, Voorburg P. van Eenden, Elzenweg r, Hall

W.F.R. Tiong- Ayong, Ztidzijóe Zoom 35, J.W. Andriessen, Vrouwe Cecilialaan ro, Nuenen

Bergen op Zoom

Dat zii mogen rusten in vrede
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De 5'1e Nat onale Taptoe zal worden
gehouden van woensdag 28 september
tot en met zondag 2 oktoben De Natio-
na e Taptoe is verhuisd naar 's-Hertogen-

boscn. U zult in de Brabanthallen een
taptoe kunnen bijwonen met een speel-
ve d zoa s in Breda, met een nieuw
uniek decor en met de traditie van vijftig

;aar Nat onale Taptoe. Het wordt weer
een rternationale show waarin alle
orkesten van de Nederlandse Krijgs-
machi gezamenlijk optreden, samen
met topformaties uit de hele wereld. Dit

laar ontvangen wij bijvoorbeeld de
Queens Colours Squadron Royal Air
Fo.ce een exercitie show samen met
een Royal Air Force Band uit Groot
B. tarniê. The Flying Grandpa's, een
t'aooc rne act uit Hamburg en de
A-e.^;, st Scottish Dancers uit Canada.
Da:'s-Hertogenbosch de Vestingstad
2-il5 s .ar Europazulï u terugvinden in

he: ce co,-en in de openingsscene.
ls :e :ac:re rn Breda uitgegroeid tot
ee' g':::s en spectaculair evenement,
in re 3'aoarthallen heeft de taptoe,
o.a'na^<e k van weer en wind, onbe-
per(te ncgelrlkheden om u extra te ver-
\,^,/enne' ret een totaalshow van muziek,
cno'ecg'aÍ e. geluid en lichteffecten.
Vanaf cc'Cerdag 29 september wordt
n de 3racanttallen ook de muziekbeurs
Musrc anC More georganiseerd. U vindt
hier een tctaaloverzicht van producten
op muzreKgeb ed , er ziln themapresenta-
ties en workshops. Daarnaast valt er ook
muziek te beluisteren. Alleen bezoekers
van de Nationale Taptoe hebben gratis
toegang tot deze beurs.

sG8

Bij de Brabanthallen is meér dan vol-
doende parkeergelegenheid aanwezig.
De hallen zijn uitstekend bereikbaar
voor minder validen.
Op de Zijtribunes B zijn voor u op
woensdagavond 28 september, donder-
dagavond 29 septembe[ zondagmid-
dag 2 oktober en zondagavond
2 oktober kaarten beschikbaar voor de
pri.1s van €17,50. U betaalt geen reser-
veringskosten. Vult u a.u.b. de bon hier-
naast in om van de kortingsactie gebruik
te maken.

Bestelling kaarten
U ontvangt van het secretariaat van de
Nationale Taptoe een bevestiging van
uw bestelling. U kunt de kaarten op de
door u aangegeven dag vanaf 13.00 uur
(middagvoorstelling) en vanaf 18.00 uur
(avondvoorstellingen) tegen kontante
betaling afhalen bij de speciale kassa:
'Kortingsactie' bij de taptoe-ingang
van de Brabanthallen.

Wie van de reserveringsbon gebruik
wenst te maken, dient de bon zo snel
mogelijk doch uiterlijk vóór woens-
dag 14 september op te sturen naar'.

Secretariaat Stichting Nationale Taptoe
Posfbus 10151

5260 GC Vught.

Bonnen die ná 14 september bij de
Stichting binnenkomen kunnen niet

meer worden venruerkt.

De korting geldt zolang de voorraad
strekt.
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ln de tachtiger jaren trof ik tijdens de
vakantie in Frankrijk een DS aan die
mij wel wat leek. Thuis gekomen heb

ik de handboeken bestudeerd en

enkele weken daarna heb ik met mijn

zoon de auto opgehaald en vervol-
gens gerestaureerd. De auto is later

van de hand gedaan. En daarna volg-
den er nog meeÍ: Met name het zoe-

ken en route tijdens een vakantie in

Frankrijk is altijd leuk en als de koop
gesloten is bijvoorbeeld om 11 uur
's morgens een glaasje Pastis drinken

met de Fransman, die blij is dat hij de
oude schicht heeft verkocht aan een

Hollander, Vele DS-liefhebbers heb-

ben inmiddels Frankrijk afgestroopt en

ik denk dat de meeste DS-en in-

middels in Nederland zijn. De oudste
DS ter wereld is van 1955, ooit in het

bezit van Michelin, bevindt zich in
Nederland. Het lijkt mij niet zinvol om

allerlei technische reparaties en modi-
ficaties te vermelden die ik aan DS-en

heb verricht en wil het meer over de
DS op zich hebben. ln Nederland
kreeg de auto de naam van SIVOEK.

Salon des automobiles Paris
Het is oktober 1955 wanneer er op de
salon een auto wordt gepresenteerd

die zo aíwijkend is dat een

ieder daar enorm door
wordt verrast. Door de pers

wordt de auto als La bombe
Citroén aangekondigd.
De auto krijgt de naam

DS 79, gebaseerd op

"19" slaat op de motor-

inhoud van 19'11cc. De auto

is qua vorm, technisch ver-

nuft en odginaliteit zo enorm aflruijkend

van de conventionele auto's, dat men

dacht dat het een voertuig van een

andere planeet was en zo was neer-

gedaald op de stand van Citroën (er

werden in die tijd namelijk veel UFO's

gezien). Nimmer is er een voor mas-

saproductie bestemde auto gemaakt

met zoveel originele ideeën en toege-
paste revolutionaire technieken, die
het comfort en de veiligheid ten
goede komen.

De Ontwerpers
Citroën heeft veel begaafde mensen

in dienst, waaronder André Lefèbvre,

van huis uit een vliegtuigingenieun
Deze was eerst enige jaren werkzaam
geweest bij Renault, waar hij zijn

creativiteit niet kwijt kon, en kwam

daarna naar Citroën. Flaminio Bertoni,

zoon van een ltaliaanse beeldhouwer;

was eerst plaatwerker en werd later

ontwerpen Met name deze twee men-

sen creëerden de DS. Een derde
belangrijke figuur is Paul Mages, die
verantwoordelijk was voor de pneu-

matisch/hydraul ische veri ng, alsook
voor de overige hydraulische syste-

men van de DS. De vierde man is
Walter Becchia, eveneens een ltaliaan,

(door Mart van der Blom)

die voorheen ontwerper was van

racemotoren bij Fiat en Sunbeam. Hij

ontwikkelde de motor van de DS 19.

De techniek
De chassisconstructie is van het cais-
sontype en zodanig ontworpen dat de
wielen op de'hoeken" staan, met

onaÍhankelijke wielophanging en met

als gevolg dat de aërodynamische
krachten zo laag mogelijk aangrijpen.
Bovendien zijn de voorremmen zo

dicht mogelijk bij de versnellingsbak
geplaatst om het afgeveerde gewicht

zo laag mogelijk te houden, Door toe-
passing van de caisson is ook het

zwaartepunt van de auto zo laag
mogelijk. Bovenop de caisson wordt
de cocque (passagiersruimte) gelast.

Deuren, schermen, motorkap, koffer

en dak zijn met bouten en moeren

bevestigd aan het chassis. Voor

iemand die ooit een mecanodoos
heeft gehad blijkt de DS een ideale
auto te zijn voor de doe-het-zelver De

hydraulica is wel het meest spectacu-
laire van de DS en verzorgt de func-
ties sturen (stuurbekrachtiging), rem-

men, hoogteregeling, vering alsmede
schakelen en koppelen, De werking is
zodanig dat een hydraulische hoge-
drukpomp met regelaar via een ver-

deelblok een soort "priority valve flow"
en druk levert om de bovengenoem-
de functies te vezorgen. Bij storingen
zorgl de verdeelblok ervoor dat de
remmen tot het laatst blijven werken.

Het sturen en remmen spreekt voor
zich. De hoogteregeling wordt geacti-

veerd door twee regelaars, respectie-
velijk voor de achtenruielen en voor de
voonruielen. Door dit systeem blijft de



auto keurig horizontaal ongeacht de
belading. Caravanners hebben geen
last van doozakken op de achteras.

Onder het dashboard (links onder)
bevindt zich een pookje waarmee de
hoogtestand kan worden ingesteld
hetgeen ook handig is bij het wisselen

van een wiel, Het veren komt tot stand
door bij iedere wielophanging een
veercilinder te plaatsen. Op iedere
veercilinder is een veerbol
geschroefd. Deze veerbol is enezijds
gevuld met samengeperste stikstof en

afgesloten door een rubber mem-

braam en andezijds bevat het de
hydraulische olie van de veercilinden
Het wiel veert via de olie in de veer-
cilinder op een "kussen" van stikstof
in de veerbol. Het schakelen en kop-
pelen wordt vezorgd door het com-
plexe bloque hydraulique (een ver-
haal apart); het koppelen en schake-
len wordt geactiveerd door een pook-
je bij het stuunruiel. Bij de eerste typen
DS heeft het linker been niets te doen.
Bi1 de latere typen is men daarvan
terug gekomen en moet er normaal
geschakeld en gekoppeld worden.

Kunststoffen
ln de vi.1ftiger jaren begint de ontwikke-
ling en de toepassing van kunststoffen
en is men vrij met het vormgeven. De

eerste type DS heeft een zeer fraaie
futuristisch gevormde dashboard.

Stuurwiel
Het stuurwiel is bij de auto enkel-
spakig uitgevoerd en is zover bekend
alleen bij Citroën toegepast.

Meed raaiende koplampen
Vanaf 1967 worden de meedraaiende
koplampen geplaatst. Een simpel

systeem, dat
Citroën naar mijn

mening heeft

overgenomen van

Panhard
(inmiddels door
Citroën ingelijfd)
en bestaande uit
wat kabels en

trekveren, verbon-
den aan het stuur-

mechanisme. Met deze vooziening
kun je als het ware om de hoek kijken.

Modellen
Naast de DS wordt ook in de vijftiger
jaren de lD (idee) geproduceerd. Dit

is een goedkope versie, waarbij alleen

het hydraulische veersysteem wordt
aangehouden, de rest is traditioneel
uitgevoerd. Een Spartaanse wagen,
maar met minder problemen. Ook
komen er modellen als de stationwa-
gen, de zogenaamde BREAK. ln de
loop der jaren is het model drie keer

gewijzigd. Ook worden
er motoren ontwikkeld

met meer vermogen, ter-

wijl er ook aanpassingen
zijn van het interieun

De DS 23 ie Pallas met

elektronische Bosch-
ontsteking is het laatste

type met veel vermogen
en met het hoogste
niveau van luxe en com-
fort. Speciale vermelding moet wor-
den gemaakt voor de Cabriolet, die
als de mooiste cabrio wordt aange-
merkt. Het is een veel gezocht collec-
tors item. Heel opmerkelijk is het dat in
Drachten bij de firma Blikwerk de ori-
ginele mallen aanwezig zijn. Daar
maken ze rondom het originele chas-
sisnummer van een wrak een geheel

nieuwe cabriolet. Er hangt echter wel

een leuk prijskaartje aan. ln totaal zijn

er vanaf 1955 tot en met 1975 meer
dan1,2 miljoen DS/lD-en gemaakt.

Citroen ID/DS club
De club bestaat meer dan 25 jaar en

heeft ongeveer 3500 leden. Het club-
blad LA BOMBE, dat maandelijks ver-

schijnt, is zeer professioneel. Zie voor

meer i nformatie: wwwcitroen idds-
club.nl (echt de moeite waard is een

bezoek aan Citromobile begin mei in
Utrecht).

Gitroen DS evenement.
Op landgoed Nienoord te Leek (Gr)

wordt op 10 en 1 1 September a.s. het

evenement "OBJET DE CULTE-50 jaar

DS" georganiseerd. Het staat in het

teken van 50 jaar DS, de mode uit die
tijd, alsmede de reclame, muziek en

film etcetera. Dit alles in de Franse

sfeer ledereen is daar welkom,

uiteraard ook met andere merken.

Vermaak voor kinderen is ook aan-

wezig en men kan kamperen op het

complex. NB: lk ben zelf ook bij de
organisatie betrokken.

Fascinatie
Tijdens mijn luchtmachtperiode als

technicus heb ik de nodige cursussen
gevolgd zoals voor de Hunte[ de
F-104, de Alouette lll en de F-16

waarbij ik heb begrepen waarom en

hoe een vliegtuig vliegt. ln het ont-

werp van de DS is in veel opzichten
de invloed van de luchtvaart herken-

baar en met name de indruk die ik in
mijn jonge jaren op de Plantage
Middellaan te Amsterdam heb opge-
daan is wellicht de verklaring waarom
ik fascinatie heb gekregen voor La DS.

Tot slot
Hiermee heb ik voldaan aan het ver-

zoek mij gedaan tijdens de Algemene
Ledenvergadering van de CGPA
Leeuwarden.
B| deze nodig ik een Alfa Romeo lief-
hebber uit om ons le zijner tijd iets

van zijn passie te vertellen.
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Koppeling en kogeldruk
De maximaal toegestane kogeldruk
staat veelal vermeld op het typegoed-
keuringsplaatje van de trekhaak. ls

dat niet het geval dan is de informatie
ook terug te vinden op het registratie-
bewijs of in de handleiding die bij de
auto behoort. Aanhangwagens moe-
ten zijn voozien van een passende
en geschikte koppeling die onge-
wenst losraken voorkomt. Soms is de
borging ingebouwd in het mecha-
nisme (drukpaal met veer) een ande-
re mogelijkheid is het aanbrengen
van een hangslot of musketonhaak.
Moderne kogelkoppelingen zijn voor-
zien van een mechanisme waardoor
bij ontkoppelen steeds twee handelin-
gen verricht moeten worden, de sluit-
en borginrichting, Tip: Laat altijd de
bestuurder zélf de caravan aankop-
pelen!

M iddenasaan han gwagens waa rvan
de TMM niet meer bedraagt dan 1500
kg en die niet voozien zijn van een
losbreekreminrichting, moeten voor-
zienzijn van een hulpkoppeling. Een

hulpkoppeling is een kabel of ketting
die aan een vastdeel van het trekkend
voertuig bevestigd is (mag ook een
bevestigingsbeugel zijn van de trek-
haak). De hulpkoppeling moet vol-
doende sterk zijn en zodanig lang dat
bij los raken de grond niet wordt
geraakt. Tenslotte de losbreekremin-
richting. Dit is een mechanisme dat bij

het verbreken van de verbinding tus-
sen trekkend voertuig en aanhang-
wagen automatisch de reminrichting
van de aanhangwagen in werking stelt.

Banden
Naast voldoende profiel moeten ban-
den ook voldoende draagvermogen
hebben. De profilering dient over de
gehele omtrek van de banden overal
(minimaal) 1.6 mm te zijn, aanbevolen
wordt 2 mm (slijtingsindicatoren).
Banden op een as dienen dezelfde
karkasstructuur te hebben. Het
draagvermogen van banden is terug
te vinden in de zogenaamde Load-
index, die op de band is vermeld. Het
load-index getal op de band is het
draagvermogen in kilogrammen.
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Riiden met caravans
Veilig op weg, een lekker vakan-
tiegevoel!
Caravans, boottrailers, boedelbakken,
paardentrailers, het rijden met aan-
hangwagens vind het hele jaar door
plaats, De intensiteit van caravans in

het verkeer is echter in de zomer-
maanden het grootst. De meeste
caravanbezitters halen hun kampeer-
middel uit de stalling, poetsen hem
nog even op, laden hem vol en gaan

op weg. Maar al te vaak blijkt bij con-
trole dat caravans te zwaar beladen
zijn. We zijn geneigd om nogal veel
mee te nemen, zoals: stapels kleding,
overmatig proviand, gasflessen en

drinkwater ln veel gevallen wordt ook
de auto (over) beladen, met als
gevolg dat aslasten en kogeldruk fors
worden oversch reden. Verantwoord
rijden met een caravan begint dan
ook met wegen van voertuigen en/of
lading, want ook hier geldt: meten is
weten. Naast tal van voertuigtechni-
sche eisen gelden er ook nog regels
ten aanzien van rij- en kentekenbewij-
zen. ln dit artikel een samenvatting
van de belangrijkste aandachtspun-
ten voor het rijden met aanhangwa-
gens, in het bijzonder met caravans.

Gewichten
Een aantal gewichtswaarden kun je
aflezen van het kentekenbewijs. Zo

vindt je op het kentekenbewijs deel I

de massa van het ledig voertuig. Op
basis van dit getal wordt de houder-
schapsbelasting bepaald. Sinds 1 juni

2004 staat ook de toegestane maxi-
mum massa (TMM) op het kenteken-

bewijs. De TMM is het lediggewicht
van de auto vermeerderd met het
laadvermogen. De meeste auto's
hebben ook een constructieplaat.
Meestal kom je die onder de motor-
kap tegen, maar hij kan ook op ande-
re plaatsen aangebracht zijn. Naast
het zogenaamde voertu ig identificatie-
nummer (VlN), een uniek nummer dat
bij de auto hoort, staan er op de con-
structieplaat nog een viertal waarden.
Het bovenste getal is de TMM. Het
tweede getal is de maximum toege-
stane massa van de combinatie, auto
en aanhangwagen samen. Het derde
en vierde getal vertegenwoordigen de
maximale aslasten, 1 de vooras en 2
de achteras. Wat ontbreekt is de
waarde van het maximale laadvermo-
gen. Die verkrijg je door de TMM te
verminderen met de massa van het
ledig voertuig. Wat een auto mag
trekken staat weer op het kentekenbe-
wijs (zowel geremd als ongeremd).
Gewichten van de aanhangwagen
staan op de constructieplaat, het
registratiebewijs en of het kenteken-
bewijs.



Voorbeeld: op de band staat als ken-

cijfer B4S:84, dit venruijst in de index

naar een draagkracht van maximaal

500 kg (per band). Steeds vaker staat

de draagkracht ook gewoon in kilo-
grarnmen op de band. De letters H, R
en S geven de snelheidsaanduiding
weeI in dit geval maximaal 180 km/u.

Verlichting
Bij de wijziging van de Wegenver-

keerswet in1994 zijn in het Voertuigre-
glement reeds de huidige verlich-
tingseisen vastgelegd. Met name ten

aanzien van de thans verplichte mar-

keringslichten en mistachterlichten is

veel ophef ontstaan. Kort samengevat
is het zo dal fabrikanten c.q. impor-

teurs aanhangwagens vanaf 1 januari

1995 zodanig hadden moeten uit-

rusten en dat er in de afgelopen 10
jaar gelegenheid is geweest daarvoor
in aanmerking komende voertuigen
aan te passen. ln 1994 is erwel aan-

dacht geweest voor deze wijziging
naar je zou kunnen concluderen dat
de caravanhandel de wijziging en de
overgangstermijn niet adequaat heb-

ben benut, en dat consumenten deze

wilzigingen op lange termijn uit het

oog zijn verloren. Hierbij de belang-
rijkste verlichtingseisen voor aanhang-
wagens:
. twee stadslichten indien voertuig

breder is dan 1.60 m;
. tr,vee richtingaanwijzers aan de

achtezijde;
. tr,vee achterlichten;
. twee remlichten;

kentekenplaatverlichting aan de
achtezijde;
een of twee mistlichten aan de
achtezilde;
twee markeringslichten aan de voor-

en achtezijde bij voertuig breder
dan 2.10m

zilrnarkeringslichten indien voertuig
langer is dan 6.00 m;

tr,vee witte retroflectoren aan de
voozrlde voertuig;
twee driehoekige rode retroflectoren

aan de achtezijde voertuig;
niet-driehoekige ambergele retro-
flectoren aan elke zijkant van het

voertuig.

Een schrale troost bij dit alles is wel-
licht dat het Bureau Verkeershandha-
ving Openbaar Ministerie met de poli-

tie afspraken heeft gemaakt dat er tot
1 januari 2006 tegen vermeende ver-

lichtingsovertredingen niet handha-
vend wordt opgetreden.

Spiegels
Personenauto's moeten zijn voozien
van een rechterbuitenspiegel indien

met de binnenspiegel het achter het

voertuig gelegen weggedeelte niet

voldoende kan worden overzien. Bij

"echte" caravans is dit meestal het

geval. En wel zodanig dat ook het

weggedeelte links en rechts van het

voertuig niet voldoende kan worden
overzien. Daarmee is de verplichting
om extra zijspiegels te monteren een

feit. Maar wat is voldoende? Ook hier

geldt meten is weten. Meet de tussen-
afstand tussen de linker en rechter-
buitenspiegel (van glas tot glas).

Deze afstand moet gelijk of groter zijn

dan de breedte van de caravan (zelf

meten of zie kentekenbewijs caravan).

Als de afstand kleiner is moeten extra

spiegels worden gemonteerd. Deze

spiegels behoeven niet vanaf de zit-
plaats van de bestuurder te kunnen

worden versteld.

Kenteken bewijzen
De kentekenrege-
ling is iets eenvou-

diger dan de rijbe-

wijsregeling. Er

worden twee situa-

ties onderschei-
den. Alle aanhang-
wagens met een

TMM tot en met

750 kg hebben
geen eigen kente-

kenbewijs en voe-

ren de kenteken-
plaat met de com-
binatie van het

trekkend voertuig
(in witte uitvoe-

ring). Alle aan-

hangwagens met

een TMM van

meer dan 750 kg

hebben een eigen kentekencombina-
tie met bijbehorend kentekenbewijs
en -plaat (in gele uitvoering).

Rijbewijzen
Tenslotte nog iets over rijbewijzen. Om

als bestuurder met een motorrijtuig of

combinatie te mogen rijden moet men

uiteraard in het bezit zijn van een gel-

dig rijbewijs bestemd voor de catego-
rie motorrijtuig waarmee gereden
wordt. Uitgangspunt bij een combina-
tie is altijd het trekkend voertuig, daar-
na de aanhangwagen. Voor een aan-

hangwagen met een TMM tot en met

750 kg geldt dat de combinatie altijd

bestuurd mag worden met een rijbe-

wijs B. ls de TMM van de aanhang-
wagen zwaarder dan 750 kg dan gel-

den er twee voorwaarden (zie stroom-

schema). Wordt aan beide voor-

waarden voldaan dan volstaat een rij-
bewijs B. Kan er echter aan één van

de voonruaarden niet worden voldaan
dan is een rijbewijs E (achter B) nood-
zakelijk.

Mr W.H. Regterschot
Kapitein der Koninklijke Marechaus-
see
Hoofd Bureau Verkeersveiligheid Staf
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Varia, Varia, Vaariaaa
In de vorige KLuPActief heeft u onder VARIA de oproep kunnen lezen
waarin informatie werd gevraagd over de heer Wim van Baalen, oud-vlieger
bij de Koninklijke Luchtmacht. Deze oproep heeft succes gehad getuige de
brief die wij, overigens met toestemming van betrokkenen, hieronder
weergeven.

'Geachte Mevrouw,
Dat ik niet per omgaand reageerde
op uw oproep in KluPActief van
maart 2005 heeft natuurlijk een oor-
zaak. Als ik de naam van Wim van
Baalen lees, wordt je meteen vijfen-
vijftig jaar teruggeworpen in je
eigen luchtvaarthistorie. Toch moet
je jezelf een beetje tijd gunnen om
alles goed op een rijtje te zetten,
zodat u en vooral uw moeder wat
aan het verhaal en plaatje heeÍt.
Nadat ik met een toch wel selecte
groep was opgeleid tot geoefend
LSK-soldaat in de Kolonel Palm
kazerne in Bussum, werden we op
2 mei 1950 op de vliegbasis
Woensdrecht gestationeerd. Eerst
zou een selectie plaatsvinden of we
werkelijk wat vlieggevoel in ons
hadden - gedurende een twee
maanden durende SVO (selectie

vlieger opleiding) - om daarna met
de overgeblevenen de werkelijke
opleiding te mogen volgen op de
EVO (elementaire vliegeropleiding).
Daar kwam je samen, naast je oude
Bussum- vriendjes, met allerlei
andere vogels van diverse pluima-
ge. Wij waren de jongste van rond
19, 20 jaar die aangevuld werden
met ook oudere militairen die reeds
onderofficier of officier waren en bij
andere onderdelen van de krijgs-
macht hadden gediend. Eén zo'n
vogel was Wim van Baalen, Hij was
een sergeant, afkomstig van de
landmacht en had reeds in Neder-
lands lndië gediend tijdens een van
de politionele acties. Daarvoor
kreeg hij de onderscheiding "Orde
en Vrede" die hij trots op zijn uni-
form droeg. Al gauw kwam zijn inlij-
ving bij de toen LSK (Luchtstrijd-

krachten) en droeg ieder hetzelfde
blauwgrijs.

Op de Tiger Moth DHBZA hadden
we onze luchtdoop gehad en werd
ook het vliegen bijgebracht. Een
nostalgisch linnen tweedekkertje
die oersterk was, bijna niet kapot
kon en alleen was voorzien van een
zeer simpel instrumentarium. Maar
ermee vliegen werd je heel goed
geleerd. Halveruyege de cursus,
waarna diverse maatjes waren
afgevallen - gedipt heette dat -
omdat ze het toch niet rooiden,
werd een (onderstaande) klassen-
foto gemaakt, in dit geval op
31 augustus 1950, die dan op de
flight werd geplaatst in de galerij
van voorgaande klassen leerlingen
en instructeurs. Gelukkig kon ik
destijds op die foto beslag leggen
en heb die dan ook immer
gekoesterd. Onze klas was de EVO-

15, die was verdeeld in de twee
flights, te weten A en B. De namen
van alle vrienden die erop staan
heb ik kunnen registreren. Echter

nog vandaag de dag,
als ik op die foto kijk,

die ook in mijn werkka-
mer hangt, weet ik
veelal zonder controle
een naam bij een
gezicht te zetten.
Wim op deze foto staat
op de tweede rij, eer-
ste van links. lkzelf op
de derde rij, derde van
rechts. Mijn vrouw die
dit verhaal ook heel
intens meemaakte, ver-
telde ik onder meer:
"kijk, en daar staat
Gait Jan Klein Gotink"
(tweede rij, derde van
links). Dan sla ik mijn
zaterdagse kranten op
en springt er een over-
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lijdensadvertentie uit. Ja. die van
Gert Jan Klein Gotink! ls dat een
niet wel heel toevallige samenloop?
Ook Gert Jan was toen al sergeant,
net als Wim en een jaar of drie
ouder dan wij.
Nadat wij onze opleiding met suc-
ces hadden afgerond, de bevolking
rond de vliegbasis een daverend
feest hadden aangeboden in Ber-
gen op Zoon, werden we overge-
plaatst naar Gilze Rijen, om onze
opleid ng rVVO) voort te zetten op
de HarvarC Die werd uiteindelijk
bekroond nret de uitreikrng van het
Grcot lv4i riair Vliegbrevet tildens de
wingparade op 28 september 1951.
lkze f '.',as voot- een theoretisch exa-
rner gezakt en moest het laatste tri-
rnesier o'"zerdoen, waarom ik eerst
ae 2^ oecernber dat jaar mijn wrngs
kreeg. W m en z' n maten waren
inn:rddels naar Twenthe verhuisd.
VoigCen daar op de AVOT de oplei-
drng op de tweemotorige Beech-
craft. Daarna volgde de jachtvlieg-

opleiding op de
Gloster Meteor. Een
onderdeel daarvan
was de schietcursus
op Ameland, waarom
een tijdelijke statio-
nering op de vlieg-
basis Leeuwarden
volgde. Omdat ik

inmiddels een klas
later was, ben ik Wim

daarna uit het oog
verloren. TemeeI
daar ik de jachtvlieg-
cursus niet af mocht
maken en werd
overgeplaatst naar
Deelen.

Zelf heb ik het geluk
gehad mijn hele carriere in de
luchtvaart te mogen uitoefenen en

in die lange tijd ontmoette ik zo

heel af en toe nog wel eens een
"vogel" uit de roemruchte begin-
jaren. Natuurlijk vraag je je wel
eens af wat er met deze of gene is
gebeurd, althans waarvan je nog
vermoedt dat die nog in het land
der levenden is. Heel wat vriendjes
immers ziln in die periode veronge-
lukt. lk hoop van harte u met dit
verhaal en foto's een plezier te heb-
ben gedaan en eén van de (vele?)

positieve resultaten is van uw
oproep".

Jan C. M, Huikeshoven
(e-mail : jcmhuikes@tiscali.nl)

Oproep
De heer W.F Metzger, Luitenant-
kolonel der Cavalerie (b.d.) zou
graag in verband met familieonder-
zoek in contact komen met een

nazaaï van Majoor KLu (b.d.)

A.C.E v.d. Does. Mogelijkerurijs
heeft u een adres of telefoonnum-
mer dan wel nadere informatie voor
hem. Graag uw eventuele reacties
aan: WE Metzen Colenso 65,

3761GH Soest.

Mededeling voor oud-LUVAS
Van Pamela Kuntz-Bosch, Secreta-
ris Comité Reunie Luva, ontvingen
we een verzoek om de volgende
oproep te plaatsen:
Op zaterdag 29 oktober 2005 vindt
er een reunie plaats van oud Luva's
in Bronbeek te Arnhem. De reunie
is alleen toegankelijk voor vrouwen
die een dienstverband hebben
gehad bij de Luva. De oud-Luva's
waarvan het adres bekend is

ontvangen hiervoor nog een uitno-
diging. Voor informatie, adreswijzi-
gingen, aanmelding indien men
nog niet in het adressenbestand is
opgenomen kunt u bellen, schrijven
of mailen naar:
Pamela Kuntz-Bosch
Oude Baan 1 19

5104 PA Dongen
Telefoon 0162-386 279
(bij voorkeur na 18.00 uur)
pamela@kuntz.nl

Eigen logo voor de CGPAs
Tijdens de samenkomst van bestu-
ren van de CGPAs met leden van
de LUMARA op 16 december j.l.

bleek de wens te bestaan te komen
tot een 'eigen' CGPA-logo.
lnmiddels zijn enkele voorstellen
ontvangen hoe een CGPA-logo er
uit zou kunnen zien. We hopen op
nog wat meer creativiteit van de
postactieve leden zodat een keuze
kan worden gemaakt uit meerdere
voorstellen.

Struikenkamp, G

Noot: Bij de deadltne van
schoon mogel ijk blijft.

Putsmastins 9

de volgende KLuPActief wordt deze

8995 GR Leeuwarden

uit de database veruijderd om te zorgen dat deze zo



Het begon allemaal op I maart 1968. Vanuit de schoolbanken zou ik als
17-jarige deel gaan uitmaken van een organisatie genaamd de Koninklijke
Luchtmacht. Je had wel voorlichting gekregen op het huisadres alvorens af
te reizen naar de welbekende Koningsweg in Schaarsbergen, maar wat wist
je nou eigenlijk van het militaire leven! Omdat ik zo onverstandig geweest
was om de MULO niet volledig af te maken moest ik de toenmalige
schakelklas volgen, hetgeen onder meer inhield negen maanden netjes in
de klas zitten. Door een tekort aan zelfdiscipline en een teveel aan
"stappen" in Arnhem werd ook dat geen succes. De LIMOS in Nijmegen
was mijn volgende plaatsing en daar lukte het uiteindelijk om deze als
Írofse Soldaat der EersÍe K/asse te verlaten en de werkelijke sfeer van de
Luchtmacht te kunnen gaan proeven op Vliegbasis Eindhoven.

lnmiddels waren er ook twee
zonen op de wereld geko-

men en werd mij de ernst
van het leven op deze aarde
steeds duidelijken Dit heeft

er zelfs toe geleid dat ik in
Heerlen avondschool ben
gaan volgen en slaagde ik
na acht maanden, cum-
laude, voor mijn MAVO-diplo-

ma. Mijn toenmalige squa-

lnmiddels de rang van Kpl-'l bereikt en

een paar jaar ouder geworden kwam

het moment dat ik mijn vrouw leerde
kennen. Als jong gehuwden konden we
wat extra geld goed gebruiken, en werd
ik op eigen vezoek geplaatst in Rhein-

dahlen met als plaats van tewerkstelling
Big House 2-ATAF Hier kochten wij onze
eerste belastingvrije auto: een Fiat 600
voor 3800 gulden. Als je nu zulke dingen
verteld aan mensen die dat nooit
gekend hebben dan verklaren ze je nog

net niet voor gek. Helaas werd na drie

en een half jaar mijn stoel aldaar weg-
geschreven en moesten we terug naar
Nederland. Het werd AFCENT in Bruns-
sum, dus konden we blijven genieten
van wat extra luxe. Alle ervaringen en

leringen opgedaan tijdens deze interna-
tionale plaatsingen zijn nog steeds
reden om met heel veel plezier op terug
te kijken en uiteraard nog veel over te
praten. Het was een magnifieke tijd.

droncommandant heeft er
voor gezorgd dat ik drie maanden later

voor de tweede keer naar de kader-
school ging. Met deze keer

een wat meer gedisciplineer-

de aanpak resulteerde dit in
de rang van Sergeant. Dub-
bel opgeleid moest ik als spe-
cialist lancering-Hawk naar

Blomberg. Zoals samen afge-
sproken (mijn vrouw en ik)

verlieten we Kreis Lippe na

vijf laar en werd het Gilze-

Rijen. lnmiddels is het 1984.

Na drie laar 121 Squadron ruil

ik mijn tot nu toe operationele
leven in voor een kantoorbaan
op de LUOS. Als de sfeer op
de afdeling en de onderlinge
collegialiteit niet zo goed

waren geweest dan weet ik

niet of ik het daar drie jaar

had volgehouden. ln 1990

wordt Woensdrecht het oplei-

Étu

dingenland van de KLu en zodoende
wordt dat ook mijn nieuwe onderdeel.
Mijn kantoorbaan moet ik opgeven en

het wordt pelotonscommandant bij de
LB in de rang van Sergeant-majoor Mijn

interesse voor de opleidi ngswereld
wordt steeds groter en zo volg ik op vrij-

willige basis in 1994 de opleiding voor

instructeur (OVl). Twee laar laler maak ik

deel uit van het 130 Squadron afdeling
lMO. lnstructeur worden en het daarna
zijn, was voor mij de meest leezame en

plezierige periode van mijn loopbaan.
Het werken met jonge mensen, ze zten
groeien in hun opleiding, het mogen
meemaken dat een groep een team

wordt en daar als instructeur aan toe

mogen en kunnen bijdragen was voor
mij een voorrecht. Vaak hoor je mensen

zeggen: dat had ik jaren eerder moeten

doen. Meer dan eens heb ik deze woor-
den uitgesproken als er met collega's
gepraat werd.
lnmiddels ben ik 53 en krijg ik in maart

van 2003 een schrijven uit den Haag,

waarin staat dat ik in de gelegenheid
gesteld word om op vrijwillige basis de

3.



KLu te verlaten vanwege de welbekende
personeelsinkrimping bij Defensie. Na

deze brief toch serieus te hebben gele-

zen beland deze uiteindelijk in het ronde
archief. lk heb het nog steeds heel

goed naar mijn zin, dus waarom eerder
dan gepland de KLu verlaten.

Maar dan...
Na genoten te hebben van vijf weken

zomervakantie kom ik eind juli terug op
de afdeling. Vrij snel heb ik in de smie-

zen dat er iets gaande is. Het afdelings-
hoofd vertelt mij dat de LUMARA heeft

besloten om de lnitiële Militaire Opleidin-
gen op de KMSL gedurende de komen-

de 1B maanden vrijwel geheel stop te
zetten. Hij vertelt mij ook dat hij me niet

kan garanderen dat ik op zijn afdeling
gehandhaaÍd kan worden tot de datum
van miln FLO. Even is het heel erg stil op
zijn bureau. Na veel denkwerk, in korte

tijd, realiseer ik me dat het werk dat ik

zo leuk vind voor mij wel eens afgelopen
zou kunnen zijn. Hoe lang moet ik eigen-
lijk nog? lnderdaad, nog 19 maanden.
Tildens het gesprek met een perso-

neelsfunctionaris over wat de mogelijk-
heden zijn op de Vliegbasis Woens-

drecht weet ik al vrij snel dat de spoe-
ling erg dun is. U kunt wel gebruik

maken van de alreeds in maart aange-
boden regeling om de KLu als UGM-er
te verlaten zeglzij heel netjes. Als ik het

hele verhaal 's avonds thuis vertel kijken

we elkaar heel lang aan en uiteindelijk
klinken de woorden: tja, wat doen we
nu? Ondanks dat het einde van mijn

loopbaan niet meer zo ver van mij venruij-

derd was - 1 juni 2005 - en ik nu een

keuze moest maken tussen blijven of
eerder weg gaan, werd ik voor het eerst

van mijn leven

geconfronteerd met

een enorm gevoel

van twijfel. De vele

gesprekken thuis,

verschillende advie-

zen en meningen
van goede collega's
en voorlichting van

verscheidene instan-

ties maakten het voor

mij steeds moeilijken

Nog steeds had ik
geen echte reden

om mijn vertrouwde wereld nu al achter

me te laten. De uitdrukking: 'men doet

er goed aan om de party op het hoogte-
punt van de gezelligheid te verlaten'

heeft mij min of meer er toe gebracht

om het knoopje door te hakken. Op 31

december 2003 heb ik de
KLu vaanruel gezegd. Op
twee maanden na, 36 jaar bij

dezelfde baas, dus net geen
gouden medaille. lk kijk op
mijn horloge en zie dat de

datum van vandaag 13 maart

2005 is. Het zijn alweer bijna

15 maanden waarin ik een

heel ander leven heb. Niks

moet meeÍ; alles mag, Een

van de moeilijke dingen voor

mij was het leren omgaan met een

andere regelmaat. Maar daar ben ik nu

zo langzamerhand aan gewend en tot
mijn verbazing bevalt het me uitstekend.

Soms zijn er van die momenten dat ik
de lach en de traan en de sociale con-

tacten die ik deelde met collega's mis,

maar die worden naar mate de tijd ver-

strijkt gelukkig steeds minden Om met

name sociale contacten niet helemaal te

verliezen ben ik al vrij snel op zoek
gegaan naar mogelijkheden om deze

weer te kunnen leggen. Via internet ben

ik terecht gekomen bij de BBA alwaar

men begin vorig jaar parttime chauf-
feurs zocht voor de zogenaamde "Efte-

lingbussen." hetgeen seizoenwerk
inhoudt van april tot en met oktober.

Zeven maanden lekker bezig zijn met

het vervoeren van alleen maar goedge-
mutste passagiers, onder goede werk-

omstandigheden en heel aangename
werktijden die ik in overleg met mijn hui-

dige chef zelf mag bepalen. Het levert

uiteraard ook een zakcentje op, maar
het voornaamste is weer een doel te
hebben in het leven. Het is en wordt mij,

nu ik deel uitmaak van een grote organi-
satie in de burgermaatschappij waar ik

gesprekken voer met andere collega's
en te maken heb met andere regelge-
vingen als gewend gedurende bijna 36
jaar KLu, steeds duidelijker dat diezelfde
Luchtmacht voor mij een geweldige

werkgever was. Ook ík heb wel eens

met het welbekende vingertje gewezen,

maar dat was bij nader inzien niet altijd

terecht. Tevens ben ik nu lid van het

Nederlandse Rode Kruis en geef ik als

vrijwilliger voorlichting op basisscholen
aan de groepen 7 en B over deze
geweldige organisatie. Samen met nog

een vrijwilligster proberen we zo de

jeugd iets bewuster te leren kijken naar
de noodzaak van hulp bieden aan

anderen. En zo vul ik op een zinnige
manier de overige vijf maanden van het
jaan Alleen al de positieve reacties van

leerlingen en leerkrachten zorgen er
voor dat dit werk heel erg leuk is, en

blijft. Op de donderdagmiddagmarkt in

Rijen kom ik regelmatig oude, vaak al

lange tijd met FLO zijnde collega's
tegen. Tijdens de gesprekken die dan
gevoerd worden komt heel vaak weer
naar voren dat men over het algemeen
tevreden is met het huidige leven.

Ondanks dat het voor mij nog niet zo

lang geleden is dat ik mijn Luchtmacht
verliet, prijs ik mezelf gelukkig dat ik hen

kan vertellen dat het met mij ook heel

goed gaat en ik me aardig kan schikken

in mijn nieuwe lot. Tevens hoop ik dan

dat zulks voor jongere collega's in de

nabije toekomst ook weggelegd is.
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De Vliegbasis Gilze Riien. . . (doorLeoDerks)

en hoe het allemaal b"gon
Leo Derks, conservator van de Traditiekamer Vliegbasis Gilze Rijen stuurde
ons een bijdrage wat gaat over de unieke geschiedenis van een stukje Bra-
bant en over het ontstaan van de vliegbasis. Een plaats waar u, wellicht
vele jaren in het zweet des aanschijns, uw brood moesÍ verdienen.

Op de waterscheiding van de rivier-
tjes Donge en Mark en tussen de
dorpen Gilze en Rijen ligt sedert oer-
oude tijden een droge zanderige
vlakte, eeuwenlang slechts schaars
door de mens betreden maar door
de geschiedenis voorbestemd om
eens te worden herschapen in een
machtige moderne vliegbasis. Tot het

laar 1940 heeft dit stukje aarde, in
zijn opvallend vlakke ligging op circa
twaalf meter boven de zeespiegel, de
loop der tijden nagenoeg ongeschon-
den doorstaan. De uit leemhoudend
fijn zand bestaande dikke deklaag
geeft het terrein een opmerkelijke
vastheid en is tegelijkertijd goed
waterdoorlatend. Het zijn twee eigen-
schappen die gepaard gaande met
een diepe grondwaterstand, de
bruikbaarheid als vliegveld in elk sei-
zoen waarborgen, althans totdat veel-
eisende vliegtuigen en vliegtechnie-
ken hun intrede deden. Geen wonder
eigenlijk dat dit gebied, in goede en

in kwade tijden, tot op de huidige
dag ten dienste van de luchtvaart is

gebleven, na eenmaal bij toeval hier-
voor te zijn uitgekozen in het begin
van deze eeuw. ln de grilze oudheid,
als vliegen voor hen nog slechts een
stoute droom kan zijn, is de mens
hier al aanwezig. Op dezelfde waar
anno 1999 een nieuwe hangaar voor

de KLu. Historical Flight wordt
gebouwd, hebben onze voorouders
omstreeks 500 v. Chr. de stoffelijke
resten van hun dierbare doden aan
deze schrale bodem toevertrouwd.
Meerdere urnen met halfverkoolde
beenderresten, bij zand afgravingen
in de dertiger jaren te voorschijn
gekomen, zijn daarvan de stille getui-
gen. Het is niet uitgesloten maar eer-
der waarschijnlijk, dat ook Romeinse
legers dit gebied hebben doorschre-
den. ln latere eeuwen is het soms
aanleiding voor militaire bedrijvigheid
als de geschiedenis melding maakt
van het bestaan van dit onvruchtbaar
stukje Brabant. Ten tijde van de
Tachtigjarige Oorlog bivakkeren er
o.a. de legers van Prins Maurits, Spi-
nola en Frederik Hendrik, zodra het
krijgsverloop hen naar deze streken
voert. Het is ook hier in het laler zo
genoemde "Kamp te Rijen", dat
koning Willem I op 22 juli '1831 de
hoofdmacht van de Nederlandse
tropen schouwt, grotendeels ter
plaatse gelegerd in honderden tenten
en gereed om weldra op te trekken
tegen de Belgen bij het begin van de
Tiendaagse Veldtocht. (2 augustus
1831) Na deze krijgshaftige episode
wordt het weer lange tijd stil en een-
zaam op deze heide, waar de wijde
blik naar geen enkele richting wordt

onderbroken, tenzij door een wind-
molen in de zuidwest hoek. De herin-
nering aan deze gesloten houten
standaardmolen op stenen voet, die
in l BBB afbrandde, leeft nog voort in
de naamgeving van het oude en

nieuwe Bed rijfsrestaurant " Molen hei-
de" en "Molenwiek" De struikheide
(Calluna) vormt al die tijd vrijwel de
enige begroeiing.Zti wordt in stand
gehouden door en levert tegelijk
voedsel aan kleine kudden van het
Kempisch heideschaap, dat iedere
vorm van boomgroei onderdrukt. Een

ideale toestand overigens voor de
imkerij vanwege de hoogwaardige
heidehoning. Voorts steken de boe-
ren er veel heideplaggen, die wel als
brandstof voor het haardvuur dienen
maar waarvan het merendeel via de
potstallen met de mest op het land
komt. Om vandaar in 1940- 41 als
vruchtbare graszoden naar hun
plaats van herkomst te worden terug
gevoerd. Dit primitieve gebruik van
de heidegrond, toen weliswaar de
enige mogelijkheid, is uitermate
extensief. De grote uitgestrektheid
van dergelijke gronden staat in geen
verhouding tot de bijdrage die zij

leveren aan het sobere bestaan van
de weinig talrijke bevolking in de
omliggende dorpen.Zodra dan ook
in het begin van deze eeuw een deel
van de Molenheide wordt gereser-
veerd voor de vliegerij, maakt geen
agrariër zich daar druk over Milieu-
bescherming is een nog onbekend
en overbodig begrip en een door de
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kunstmest opkomende ontginnings-
woede kan zich naar hartelust uit-
leven in talrijke daarvoor beter
geschikte terreinen elders. Trouwens
ook de schapenhouderij en het hei-

deplaggen raken in onbruik, de
bebossing met grove den neemt een
aanvang en waar dit niet gebeurt ver-

schijnt spontaan de vliegden, soms
ook berk en eik. Zo zullen de oude-
ren onder ons zich de Molenheide
van voor 1940 herinneren.

Een idyllische heidevlakte omzoomd
door opgaande dennenbossen Als er
niet wordt gevlogen hangt er die
onbegrij pel ijke sfeer van zeldzame
stilte en rust die zo eigen was aan dit
terrein. Slechts het zachte suizen van
de wind door de dennennaalden en

de roep van de wulp in het voorjaar
verstoren de stilte. Ver achter de
noordelijke bosrand verheffen zich de
ranke torenspits van Rijen en een
paar fabrieksschoorstenen. Af en toe
de witte pluim van een passerende
stoomtrein.

Frankrijk 1908.
De Amerikaan Wilburt Wright maakt
met een vliegmachine de eerste
vlucht boven het Franse land. ln
Nederland wordt deze "waaghalzerij"

breed uitgemeten in de pers. Met
grote interesse werden deze berich-
ten gelezen door de dan 67-jarige
directeur van een suikerfabriek in het
Brabantse Etten-LeuI de heer S.C.J.

Heerema de Vos. Het brengt hem op

het idee om ter gelegenheid van het

 }-jarig bestaan van de fabriek ook
in Nederland "ene vliegmachine-
opstijging" te doen plaats vinden.
De beide zoons van de oude Heere-
ma vinden het maar niets en trachten
hun vader ervan te overtuigen dat
een wielerronde veel beter en zeker
ook minder gevaarlijk voor het
publiek is. Maar deze is onverbid-
delijk en houdt voet bij stuk. Maan..

waar vind je in 1909 een vliegtuig en

dan ook nog iemand die er mee over-

weg kan. Precies...in Frankrijk. Heere-

ma zoekt contact met een Haagse
theaterdirecteur die pretendeert de
enige te zijn die vliegmachines en
piloten contracteert. Maar de eerste
tegenslag biedt zich al aan als enige
mensen die er verstand van konden
hebben beweren dat het start- en

landingsterrein, de Kloppenburgse
Heide, niet geschikt is voor vliegtui-
gen met wielen. Het terrein is te hob-
belig. Maar de oude Heerema laat

zich niet uit het veld slaan. ln Frank-

rijk worden vliegmachines gebouwd

die vanaf rails kunnen starten. Het

vliegtuig werd dan met een slede op
een lange rail geplaatst. Achter het

vliegtuig stond een hoge houten

toren. Boven in deze toren hangt een

valgewicht van ongeveer 450 kg. Een

kabel verbindt via katrollen het valge-
wicht met het vliegtuig. Op een teken

van de "aviateur" laat men het
gewicht vallen, het vliegtuig schiet
naar voren, de motoren draaien op
volle kracht en...als alles goed gaat is
het vliegtuig op het einde van de 20

meter lange rails los. En het gaat
goed, want op 27 juni 1909 om

18.20 uur doorklieft het eersÍe vlieg-
tuig in Nederland b| het Brabanfse
Leur het luchtruim. De vlucht duurt
exact drie en een halve minuut en

de maximale hoogte 25 meter.
En hier ligt in wezen het ontstaan van de
huidige vliegbasis Gilze Rijen. Want nog
diezelfde avond besluiten een aantal

mensen, die bij de organisatie van de

eerste vlucht betrokken waren, tot het
oprichten van een vliegvereniging met het

doel vlieglessen te gaan verzorgen.
Er worden deelnemers in het project
gezocht en gevonden. En zo vind in de

avond van 12 December 1909 de oprich-
tingsvergadering van de "Eerste Neder-
landsche Vliegvereniging" plaats. Als zeer
geschikt landingsterrein valt hun oog op
de "Molenheide" te Gilze en dat wordt
tevens de naam van de hier te vestigen

vliegschool. Op 11 maart 1910
passeerf het Koninklijk Besluit de
SfaaÍscourant en is men rechts-
geldig. En door dit feit mag de huidige
vliegbasis Gilze-Rjen zich met recht "het
oudste vliegveld in Nederland"
noemen. De eerste directeur wordt de
luchtvaartpionier Heinrich van der Burgh.

Niet lang daarna verraden twee opval-
lende houten loodsen halvenruege de weg
van Gilze naar Rijen, met daarbij een

bordje met het opschrift: "Verboden

Toegang, Art. 461 van het Wetboek van

Strafrecht" de ongewone bestemming
van deze heide. Al spoedig nemen de
lessen een aanvang en een van de eerste
die zijn brevet hier op Gilze haalt is de
latere militaire vlieger Henry Bakken

Door de komst van de vliegschool
Molenheide veranderde er dus ook
iets voor wat betreft de opleidingen
van Nederlandse vliegers. Moesten

onze piloten in spe zich tot dan een

dure opleiding in het buitenland
getroosten, nu kunnen zij dicht bij

huis terecht. ln 19'10 organiseert de
N.V. Eerste Nederlandsche Vliegver-
eniging al een vliegweek op de
Molenheide, die op 28 augustus aan-
vangt. Pioniers als Bakker en Muldel
die als eersten in Nederland hun

brevetvlucht maken, doen dat op de
Molenheide. Tijdens de historische
Europese Rondvlucht van 191 1
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maken dertien vliegmachines hier op
26 juni onder ongekend grote belang-
stelling de voorgeschreven tussenlan-
ding op hun traject van Soesterberg
naar Brussel. Een smeulend houtvuur
wordt opgerakeld telkens als een vlie-
ger in aantocht is, zodat deze aan de
rook de heersende windrichting kan
vaststellen. Kort na het wederom
opstijgen van de Molenheide moet de
Fransman Tabuteau al naar beneden
en landt hij netjes nabij het huidige
eetcafé aan de Chaamse Weg, wel-
licht de eerste noodlanding in deze
contreien. Zo gauw het mankement
verholpen is en nadat ondertussen
enkele bereidwillige boeren een strook
onrijpe rogge hebben afgemaaid,
stijgt de Fransman als vanzelfspre-
kend weer op om zijn reis naar Brus-
sel voort te zetten. Een andere beken-
de Franse deelnemer in deze is
Roland Garros. lnderdaad, diezelfde
als van de bekende tennisbaan in

Parijs die naar hem is genoemd. Zo
geniet de Molenheide bij de vliegerij
al een grote bekendheid als op 1 juli
1 91 3 de Militaire Luchtvaartafdeling
op Soesterberg wordt opgericht(als
onderdeel van de Landmacht), en dus
ook de militaire luchtvaart voorgoed
zijn intrede doet en druk van de Molen-
heide gebruik maakt. Nog heerst
vrede in Europa, zij het een gewapen-
de vrede, als luitenant Versteegh op
'l 1 Augustus 1913 en de daarop vol-
gende dagen opstijgt vanaf de Molen-
heide in een Farman-toestel. Hij maakt
verkenningsvluchten in het kader van
de toen gehouden legeroefeningen.
Op 26 augustus daaropvolgend wordt
op een terrein aan de Bosseweg in

Tilburg, (daar waar het oude Elisa-
beth-ziekenhuis heeft gestaan) de
lnternationale Tentoonstelling voor Nij-
verheid, Handel en Kunst geopend.
Een van de publiekstrekkers is een
vliegwedstrijd tussen de aviateurs
Heinrich v.d. Burg en Jan Olieslagers.
Zij starten op het vliegveld Molenhei-
de en het gaat erom wie het eerst
boven het feestterrein verschijnt. Het
is de Bleriot van Olieslagers die deze
race winnend afsluit. Nauwelijks een
paar dagen later is Olieslagers met

zijn Bleriot weer in het nieuws als hij

zijn eigen hoogterecord van 800 naar
1020 meter tilt.
Bij de bevolking komen al deze wed-
strijden en recordpogingen kennelijk
niet zo oven Men vindt het in veel
gevallen maar roekeloze waaghalzerij
die alleen maar geld kost dat men

beter ergens anders voor kan gebrui-
ken. Al snel krijgt dan ook het volgen-
de hekelliedje algemene bekendheid:

Als Olieslagers dood valt
Dan kopen wij een schaar
En knippen heel de krullen
Van zijn pettelaar
Olieslagers, Olieslagers
Olieslagers val maar dood
Als Olieslagers dood valt
Dan krijgen wij misschien
De helft van zijn centen
Of wel zijn vliegmachien
Olieslagers, Olieslagers
Olieslagers val maar dood

Minder dan een jaar nadien, op 4
augustus 1914 breekt de Eerste
Wereldoorlog uit, waarop al spoedig
het grootste deel van het gemobili-
seerde veldleger in West- en Midden-
brabant wordt samengetrokken, met
zijn hoofdkwartier in Oosterhout. Het
zijn vanaÍ nu niet anders dan militaire
vliegtuigen die, toenemend in aantal
en verscheidenheid, steeds vaker het
luchtruim kiezen vanaf onze Molenhei-
de. Verkenningen langs het Belgisch

grondgebied worden regelmatig
gevlogen en hoe kan het anders, bij

de militaire rondvlucht op 6 maart
1916 wordt ook de Molenheide aan-
gedaan. Het komt ook meerdere
malen voor dat een verdwaald vlieg-
tuig op ons grondgebied landt, zoals
o.a. op 23 mei 1918 een Duitse twee-
motorige "Friedrichshafen G lll" nabij

Dongen. ln zo'n geval worden de
bemanningsleden steeds gei'nter-

neerd en voor zover bruikbaa[ de
vliegtuigen meestal toegevoegd aan
de Militaire Luchtvaartafdeling te
Soesterberg. Niet minder dan 107

vliegtuigen komen zo in Nederlandse
handen en 48 daarvan weet men
weer vliegklaar te krijgen. Dat de
"Technische dienst" in die tijd bestaat
uit jongens met "gouden handjes" en

behoort tot de beste in Europa, moge
blijken uit het feit dat deze luchtvloot,
die uit niet minder dan 28 verschillen-
de vliegtuigtypen bestaat, zonder dat
boekwerken of onderhoudsschema's
kunnen worden geraadpleegd in de
lucht wordt gehouden. En dat is, zeker
in die tijd, geen sinecure. Twee namen
van die jongens met "gouden hand-
jes" zijn ons bekend. Twee namen die
voor altijd en onverbrekelijk verbonden
zullen zijn met het vliegveld Gilze-
Rijen. Twee namen die steeds weer
opnieuw, bij velen de herinnering zul-
len oproepen aan die tijd.
De sergeanten Toontje Burgers en

Harry de Zwart. Mensen die, door de
liefde voor hun vak, hun persoonlijke
inzet en betrouwbaarheid, voor altijd
hun stempel hebben gedrukt op de
geschiedenis van dit vliegveld. Altijd
stonden zil klaar, bij nacht en ontij, om
te zorgen dat "hun kisten" weer kon-
den vliegen. Nooit heeft iemand hun
horen zeggen "dat kan niet". lntegen-
deel, het moest kunnen omdat ook zij
wisten wat er van hen venruacht werd.

Ten slotte
Bezoek aan de Traditiekamer vlb.
Gilze-Rijen is mogelijk tussen 1 mei en

30 oktober 2005, elke donderdag
tussen 13.00 uur en 15.30 uur
Groepen boven 10 personen dienen
tevoren te worden aangemeld.
lnlichtingen 016'1 -296100 of
06-1085 3220.



Update Open Dagen I(lu zooj
(zie l(LuPActief maart zooS)
U weet het natuurlijk nog ? De Open dagen op 17 en 18

juni staan in het teken van 60 jaar bevrijding. Verder zal ook
aandacht worden besteed aan het 25 larig regeringsjubile-
um van Koningin Beatrix. Het programma zal een iets

andere invulling krijgen in vergelijking met de voorgaande
Open Dagen. Aangezien Gilze-Rijen in de naaste toekomst
de main helikopter base gaat worden van de Koninklijke

Luchtmacl'ïzal extra aandacht worden besteed aan heli-

kopter onderdelen in het vliegprogramma en de static

show. Nog niet alles is tot in detail ingevuld maar om u toch
op voorhand te informeren hierbij de huidige situatie, Op
de Open Dagen ligt in "de TENT" voor u allen het uitgebrei-
de programmaboekje voor u klaan

Transport en Training.
Lt.Kolonel R Huisman toont voor het tweede achtereenvol-
gende jaar de unieke mogelijkheden van de RNLAF PC7.

De Royal Air Force zal een mini Air Power Demo tonen met

de C130J Hercules.

Historie
Om het thema extra cachet te geven zal de Battle of Britain

Memorial Flight aanwezig zijn met de Avro Lancaster en

twee Spitfires. De Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht
pakt uit met alle materieel met als pronkstuk de Spitfire. Zij

zullen met de Fokker Four; Saab Safir 825 en anderen een

historisch blok van een half uur vullen. Daarnaast wordt
nog gewerkt aan enkele ander historische items zoals de

PBY Catalina en de DC2 Uiver van

het Themapark Aviodrome. Ook zal

voor de eerste maal de F27 van de
F27 Association op Gilze-Rijen acte
de presence geven.

Algemeen en static show
De show begint dagelijks rond

10.00 uur en zal tegen 17.00 uur

afgelopen zijn (veld is al veel eerder
open). Tijdens de Air Power Demo

zal de KLu groots uitpakken en

wederom laten zien waar ze toe in
staat is. Alle vliegtuigen en helikop-

ters zullen in deze Air Power Demo

aan het publiek getoond worden
inclusief een airfield attack. Na deze
Air Power Demo is er een half uur
geluidspauze waarna het vliegen

Oostenrjkse Luchtmacht aanwezig zijn met de Saab Dra- weer begint. Op de static show zal hoogstwaarschijnlijk
ken en de Zwitserse F18 Hornet kennen we nog van Volkel een AN124 aanwezig zijn en veel aandacht trekken. Deze

2004 met een zeer spectaculaire demo. De Royal Air Force 4N124's werden ingezet voor het vervoer van Apaches van

is, zoals gewoonlijk, de grootste leverancier van onze Open en naar Afghanistan en lrak. Overige deelnemers voor de
Dagen. Het RAF jet segment bestaat uit een Harrier en een static show zijn o.a F4 Phantoms uit Turkije, Griekenland en

Demoteams
ln ieder geval zullen de Red Arrows
op beide dagen aanwezig zijn. Daar-
naast komt wederom het Breitling Jet

Team met 6 L39's. De Royal Army
stuurt de Blue Eagles, een beroemd
helikopter team met een Westland

Lynx en vier Gazelles. Uit Jordanië
komen de Royal Jordanian Falcons.

Solo Jets
De Koninklijke Luchtmacht toont voor
de eerste maal de nieuw beschilder-
de F16 van het F'16 Solo Display

Tornado F3,

Helikopters

Team gevlogen door kapitein Gert Jan . .,,-tm.*

De Belgische Luchtmacht komt met .o,,: 
- 

-- I - I

de F16 Solo Display en de Fouga -','ï:t*Ë"- 3 '

Magister Voor het laatst e )aar zal de 
,Qry: .d ""àffi 

lin"''t'!

Duitsland. Verschillende Tcrnado's, Harriers, Hawks en

Mirages en vele helikopters uit verschillende landen staan

naast de NATO Awacs en de RNLAF KDC10,

Spectaculaire heli demo's zijn natuurlijk te veMachten van Gelukkig zijn er ook al veel reacties binnen van de besturen
de RNLAF Solo Apache Display gevlogen door majoor aangaande het collectief vervoer naar deze happening.
Wandert Brandsen. De Royal Air Force Chinook heeft afge- Dus dames en heren: de Koninklijke Luchtmacht, Gilze-
lopen jaar vele prijzen in de wacht gesleept vanwege de Rijen en het postactievenontmoetingpunt "De Tent" zijn er
unieke, zeer professionele uitvoering van hun display Voor klaar voor om u op een of beide dagen te ontvangen.
het eerst in Nederland zal de Super Puma demo van de TOT ZIENS.
Zwitserse Luchtmacht te zien zijn, terwijl onze zuiderburen
een SAR Demo met de Sea King ten beste geven.



PRIISVR]MG
Enige tíjd geleden werden in KluPActief
met enig regelmaat foto's geplaatst van
vliegtuigen uit een ver en grijs verleden
met de vraag:
WAT IS DAT VOOR EEN VLIEGTUIG?
Welnu, om de geheugens van met name de
vele oud-GGW ers onder de lezers op de
proef te stellen is heb ik in de fotoarchieven
van de Sectie Luchtmacht Historie een
aantal foto's gevonden van vroegere in

Duitsland gelegerde GGW-onderdelen met
aan u de vraag:

HERKENT U DEZÊ FOTO'S?

De Sectie Luchtmacht Historie stelt voor de
winnaar, eventueel door middel van loting indien
er meerdere winnaars zijn, een boek ter beschikking. Uw oplossing kunt u sturen naar de redactie
van KluPActief. Het adres hiervan kunt u vinden op de pagina
nuttige adressen op pagina 39.

Overigens vormt deze foto-
collage een voorbode voor
een artikel in de eerst-
volgende KLuPActief.
Dit artikel zal gaan over
voormalige 1 1B Squadron
te Vórden. Dit cGW (Nike)

squadron kent een rijke
historie en werd in 1985
als laatste Nederlandse
GGW-squadron in

Duitsland opgeheven.
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Oplossing

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8



ALV en Social CGPA Volkel
1 maart 2005 betekende dit jaar sneeuw in het hele land.

Afmeldingen vanwege die sneeuw maar ook de heersende
griepepidemie waren debet aan de relatief lage opkomst
op de eerste social van dit jaar Toch hadden ruim 135

leden de weg naar Volkel weer gevonden en genoten van

een geanimeerde social. Uiteraard werd de statutair ver-
plichte ledenvergadering gehouden die voozitter Willem

den Ouden er in een recordtempo 'doorjaste'. Een half uur-

tje zaten de leden in de basisbriefingroom in vergadering
bijeen, keurden de notulen van de vorige ALV goed. Ook
het jaarverslag 2004, de jaarrekening 2004 en de begro-
ting 2005 werden zonder aan- of opmerkingen goedge-
keurd. De kascontrolecommissie had haar werk gedaan en

had ook geen aanmerkingen. De nieuwe postactievenpas-
jes zijn er nog niet maar heel misschien wordt er nu dit jaar

echt een begin gemaakt met de verstrekking. ln KluPActief

staat hierover steeds het laatste nieuws.

(door Kees Mars)

Traditiegetrouw kreeg onze erevoozitter Gijs Jonker het

laatste woord en die vond ook alles goed. Wel zei hij blij te

zijn dat het vroeger niet zo reglementair was. Tja, en nadat
Willem den Ouden echt het laatste woord had gesproken
werd het in de mess weer gezellig. Er waren ruim, zeer
ruim voldoende snacks want we hadden voor 200 perso-

nen bij Paresto ingekocht. En wat je koopt, moet je ook
opeten!
Na de vergadering was er gelegenheid om alvast in te

schrijven voor het jaarlijkse uitstapje dat dit jaar naar een

tingieterij in Alphen a/d Maas gaat en gecombineerd wordt
met een boottocht over het riviertje de Linge. Men kan inte-

kenen voor dinsdag '16 of voor woensdag 17 augustus. Op
beide dagen hebben we voor 90 personen gereserveerd

en op het moment dat ik dit schrijf, 20 april, is de bus voor
de dinsdag al bijna vol en voor woensdag zijn er nog

slechts 25 plaatsen over Haast is dus geboden.

Postactieven zijn de beste
ambassadeurs
Recent kreeg de Groep Geleide
Wapens op de Luchtmachtbasis De
Peel een nieuwe Commandant en

wat doe je dus als bestuur van de
Postactieven? Je gaat je opwachting
maken! Een afspraak maken bleek
toch moeilijk en mei enig geduld
lukte dat eindelijk op 22 maarL Alle
begrip overigens, want wanneer je

net op functie zit, moet je wel een
berg aan informatie venruerken. Kolo-
nel Tom de Bok ontving ons hartelijk
en hoewel we voor een half uur ston-
den gepland, was het gesprek der-
mate geanimeerd, dat de tijdslimiet
ruimschoots werd overschreden. De
kolonel is, hoewel de laatste 6 jaar
op het HKKLu en de Defensiestaf in
Den Haag werkzaam geweest, een
Geleide Wapenman in hart en nie-
ren. Zowel in Duitsland alsook op De
Peel heeft hij ruime ervaring opge-
daan, maar een functie als Comman-
dant van een onderdeel ligt heden

ten dage niet meer
voor het oprapen.
Toen deze verras-
sende mogelijk-
heid zich voor-
deed, greep hij die
met beide handen
aan. Even weer
voor een paar Jaar
in de echte prak-

tijk. Hij ziet het als

een echte uitdaging. Het project voor
de Postactieven heeft hij op de Staf
van nabij kunnen volgen, met name
de activiteiten van 'Willem & Willem'.
Kolonel de Bok onderschrijft ten volle
de doelstellingen van de Postactie-
ven en weet wat voor positieve
invloed dit beleid heeft op deze
groep oud-luchtmachters. Hij

beschouwt de groep als de beste
ambassadeurs van de Luchtmacht.
Bij zijn aantreden werd hij geconfron-
teerd met een lopende uitzending

(door Kees Mars)

naar Afghanistan, gevolgen van reor-
ganisaties en delen van het beleid
waar hij in Den Haag zelf aan had

meegewerkt. Zoals hij dat zelf tref-
fend zei: "de realiteit is soms anders
dan de planning en dat veroozaakt
knelpunten" Al die zaken resulteren
incidenteel in problemen en pijn bij

de mensen en kolonel de Bok stelt
zich onder andere ten doel om de
'zuurtjes' in de organisatie op te los-

sen. Dat beleid is ook voor ons
bedoeld, dus werd ons onomwonden

ï^



gezegd: "Als er iets is, trek dan bij

mij aan de bel en dan duik ik erin."
Een betere steunbetuiging kan men
zich als vereniging niet wensen.
De kolonel ging ook wat nader in op
de uitzending. Met enige trots ver-
telde hij over de prestaties van de
GGW'ers in Afghanistan. Het goede

werk dat men aldaar verricht is

mede te danken aan het sterke
middenkader van de GGW. 'Kan

niet, bestaat niet en het onmoge-
lijke'worden zo snel mogelijk gerea-
liseerd. Het improviseren is bij de
GGW bijna een tweede natuut:
Afrondend gaf hij ons de bood-

schap mee om te zorgen voor conti-
nuïteit en met name in de bestuurs-
functies. Kolonel de Bok hecht grote
waarde aan een goede samenwer-
king en staat open voor onze groep.
Wij danken hem dan ook voor dit
fijne gesprek en wensen hem veel
succes in zijn functie.

CGPA Woensdrecht keek in
de ruimte

Op woensdag 9 maart heeft de regio
Woensdrecht een bezoek gebracht aan
de ESA - ESTEC te Noordwijk. De bus
vertrok met 29 deelnemers, de opkomst
was dus niet erg groot. lk kan allen die
niet zijn gekomen melden dat zij echt
iets gemist hebben. ledereen was
namelijk enthousiast over deze boeien-
de excursie.
Alvorens we in Noordwijk aanlftvamen
gebruikten we een zeer uitgebreide
lunch bij "van der Valk" in Wassenaar,
dat deed de aanwezigen goed.
Het programma bij de ESA - ESTEC werd op het laatste
moment gewijzigd omdat de verbouwing bij het informatie-
centrum van "SPACE EXPO" nog niet klaar was. ln eerste
instantie wilde men de in september 2004 gemaakte
afspraak annuleren maar in overleg met de organisatie is

speciaal voor ons een programma gemaakt waardoor we
ons duidelijk lieten verrassen. Wellicht is dat te danken aan
ons KLu-verleden. Als VIPS zijn we over het terrein gereden,
we hebben ruimten aanschouwd waar satellieten voor de
lancering worden gereed gemaakt en getest. Het was
indrukwekkend om te zien en te horen wat hier allemaal tot
stand wordt gebracht met betrekking tot de Nederlandse
inbreng in de Europese ruimtevaart. We hebben oog in oog
gestaan met een bevoorradingsschip, de AW'Automated
Transfer Vehicle" die tijdens ons bezoek in de testfase stond
Eind dit jaar zal deze AW de ruimte ingaan om terug te
keren met afual e.d. dat vervolgens in de zijn geheel in de
dampkring verbrandt omdat terug laten komen naar de
aarde en te herstellen, vele malen duurder is dan een nieu-
we AW bouwen. De kosten van een transport kost 'lmiljard

euro. Mag ik even hoesten? De kosten van het transport van
l liter water (of wodka) kost €10.000. Geef mij ook maar
een slokje.
Al dit soort bedragen vliegen je om de oren en dan hoor je

zeggen "geld speelt geen rol maar het resultaat geldt".
De ruimten en werkplaatsen waar wij geweest zijn, zijn nor-
maal niet toegankelijk voor publiek, alleen voor speciale

(door Kees Boshuizen)

bezoekers, zoals politici en hoogwaardigheidsbekleders uit
binnen - en buitenland. Op dit terrein te Noordwijk van 40
hectare groot (de grootste vestiging in Europa) wordt zoveel
gedaan met de ruim 2000 medewerkers, dat ons bezoek
daarom beperkt moest blijven tot een klein gedeelte van wat
er allemaal te zien is.

Als afsluiting van het bezoek hebben we een videoanimatie
in drie dimensionale beelden bekeken. Dit was indrukwek-
kend, we waanden ons in het ISS "lnternational Space Stati-
on" dat continu in de ruimte hangt en altijd bemand is. Een

ervaring was het, alsof het leek dat wij met z'n allen door
een luík naar binnen gingen en ons d.m.v de animatie door
het ruimtestation bewogen. Je voelde je thuis in de ruimte,
de aarde onder je, met om de aarde de ogenschijnlijk wel
zeer dunne dampkring, onze beschermlaag, die het ons op
aarde mogelijk maakt er te leven. Waarbij je geen gevoel

hebt voor boven en onder Het Europese laboratorium
"Columbus" bijv. staat verticaal op het lSS. Voor de beman-
ning staat het echter horizontaal met werktafels e.d. zoals in

een normale werkplaats. De beelden werden afgewisseld
met foto's van de werkelijkheid en dan zie je hoe betrekkelijk
klein het er binnen is. Je moet wel over bijzondere eigen-
schappen beschikken om in zo'n kleine ruimte voor een lan-
gere periode met elkaar te kunnen werken en leven.

Wij allen kijken terug op een zeer geslaagde dag. We heb-
ben veel gezien en veel geleerd. We hebben kennis
gemaakt met een techniek die ver boven datgene uitgaat
van wat wij geleerd hebben. Dit is de techniek van vandaag.



Paasbrunch bij de GGPA Arnhem

Op maandag de 2e Paasdag was het de aanwezigheid
van met ruim B0 personen goed gevuld in Hoter-restaurant
"Bon'aparte" in Barchem bij Lochem. Een voor ons nieuwe
locatie (wel wat verder van Arnhem gelegen) voldeed aan
een ieders veruuachting. Bij binnenkomst werden de deel-
nemers veruyelkomd door het bestuur en werd men uitge-
nodigd voor een kopje koffie in de barruimte. Nadat ieder-
een gearriveerd was zijn we naar het mooie restaurantge-
deelte met de naam "Joséphine" gegaan . Deze gehele
ruimte stond ter onze beschikking en was leuk ingedeeld.
De tafels van het buffet waren overvroedig bedekt met zeer
vele overheerlijke dingen en ook hier was alles weer

(door iVico Mols)

prachtig opgemaakt. Na het welkomstwoord van de voozit-
ter opende de eigenaar van het hotel het buffet door een
uitleg te geven over wat er zoal voor ons gereed stond en
dat was nogal wat, Om het geheel in goede banen te lei-
den werden de tafels in volgorde van aansluiting bij het
buffet ingedeeld. Toen een ieder, na diverse keren het
bordje te hebben volgeladen, voldaan onderuit was gezakï
aan de tafels werden de actievelingen uitgenodigd voor
een boswandeling in de directe omgeving. Meer dan de
helft van de aanwezigen nam hier daadwerkelijk aan deel.
ln vier groepjes gingen wij onder begeleiding van een IVN-
gids een uurtje het bos in. Na wat zwarte steentjes te heb-
ben ontdekt met de naam 'toetssteentjes' op de Lochemse-
berg kwamen wij bij een wonderbaarlijk nestje met drie eie-
ren, dat verscholen lag tussen wat omgezaagde bomen,
Na deze te hebben bewond erd, zil waren immers voozien
van mooie felle kleuren, waren de deskundigen onder ons
het eens geworden dat deze eieren uit de zakvan een van
onze natuurvrienden afkomstig moesten zijn. Na een leuke
ontspannende wandeling hebben wij weer afscheid geno-
men van de gids en zijn huiswaarts gegaan. Dit was het
einde van weer een geslaagd evenement waarbij nu ook
enkele nieuwe leden acte de presence hebben gegeven.

CGPA Twenthe bezoekt
bierbrouwerij Grolsch
Donderdag 17 maart jongsfleden was
een koude winderige dag. Die dag
hadden vijftig postactieve "Oud Twen-
thenaren" zich aangemeld voor een
excursie naar de nieuwe en moderne
bierbrouwerij van Grolsch gevestigd in
Boekelo in de gemeente Enschede.
Om half twee werden we ontvangen
met koffie en thee in cafe '15-'16'. Na
een welkomstwoord werd een uitge-
breide video getoond over de nieuw-
bouw van de brouwerij en de inge-
bruikname op 7 april 2004, met
uiteraard het drinken van het eerste
gebrouwen gerstenat Grolsch. Daarna
werden vre rngedeeld in twee groepen.
Na het betreden van een brede trap
kwamen \n,e in de ruimte waar het
bovenste gedeelte van een zestal grote
zilverkleurige ketels te zien was. Hier
vindt het proces plaats met grote hoe-
veelheden bronwater; gerst en hop, om

te komen tot diverse biersoorten.
Daarna begaven we ons naar de
enorrn grote bedrijfshal met de
rammelende pijpjes en beugel-
flessen op de twee lopende
banden wat vanaf een lange en
brede balustrade goede te zien was.
Op diverse plaatsen waren op een
bepaalde hoogte luidsprekers aange-
bracht. Onze begeleidster had een
microfoon waarmee zij de luidsprekers
kon activeren waardoor haar uitleg
door iedereen goed kon worden ver-
staan ondanks de enorme herrie van
de rammelende flessen. Wat opviel
was dat er maar twee medewerkers in

de grote hal aanwezig waren en de
robots die alle handelingen verrichtten
vanaf het sorteren van de twee typen
flessen uit de kratten tot het vullen van
de kratten met gevulde flessen. Zo ook
in de hal van de fusten. Als laatste gin-

(door Martten van Drunen)

gen we naar de hal waardoor een
band met hoge snelheid de blikjes bier
worden verwerkt.
Daarna kwamen we met de twee groe-
pen terug in café '15-'16'waar een
drankje werd aangeboden. We hadden
de keuze uit verschillende bieren. Ook
werd ter íntroductie een speciaal wit
bier aangeboden en werden er snacks
geserveerd. Tot slot werd na het tonen
middels video van het nieuwe Tv-recla-
mespotje het bezoek afgesloten. Dus al
met al was het een geslaagde excursie.
Bij de uitgang werd elke bezoeker nog
verrast met een tweetal beugelflessen
'Noaberbier' in een draagtasje.

@ro



Ledenvergaderi ng en social
CGPA Eindhoven
Op donderdag 24 maarï hebben we
onze derde Algemene ledenverga-
dering gehouden in de O.O.Mess en

Multifunctionele ruimte. Door
omstandigheden kon de vergadering
op de oorspronkelijk vastgestelde
datum van 23 maart 2005 niet door-
gaan, maar dat heeft gelukkig geen
invloed gehad op het aantal deelne-
mers. Onze voorzitter Fer opende
om 14.00 uur de vergadering en

vroeg een ogenblik stilte om drie
ons ontvallen leden te gedenken.
Hierna werden in een vlot tempo de

agendapunten afgewerkt. Namens
de Kascontrolecommissie voerde Jo

de Wert het woord en stelde de ver-
gadering voor het bestuur te dechar-
geren, hetgeen gebeurde. Fer

bedankte hierna de commissie voor
tijd, die zij - ondanks drukke werk-
zaamheden - hebben besteed aan

deze controle. Alles verliep zo vlot
dat de vergadering rond half drie
kon worden gesloten waarna het tijd
werd voor de social. De circa 125

deelnemers vermaakten zich uitste-
kend en het was toch weer prettig te

(door Ludo Damen)

constateren, dat nieuwe leden en

dus nieuwe gezichten zich hadden
aangemeld. Het weer werkte ook
nog mee zodal ook op het terras
gezellig kon worden gekeuveld. ln

deze ambiance en onder het genot
van een drankje vloog de tijd voorbij
en voor dat we het wisten was het
alweer tijd voor de maaltijd, die weer
op een prima wijze was bereid. Zo
rond 18.00 uur had een ieder de
"lndische hap" naar binnen en was
het tijd om afscheid te nemen en

konden we terugzien op een
geslaagde middag.

Algemene Ledenvergaderi ng
CPGA Arnhem
Op 20 april j.l. heeft de vereniging de jaarlijkse algemene
ledenvergadering gehouden. Na de openrng vroeg de voor-

zitter (hierna Vz.) of de vergadering bezwaar had tegen de
aanwezigheid van enige dames die met hun man waren

meegekomen. De vergadering ging hiermee akkoord,
alhoewel de Vz. nog wel even memoreerde dat de dames
geen stemrecht hadden. Ook vroeg hij toestemming tot het

toevoegen van een extra punt aan de agenda, namelijk de
benoeming van een erelid. Hiermee had de vergadering
ook geen moeite. Vervolgens werden in sneltreinvaart een

aantal punten van de agenda afgewerkt. Er was vastgesteld
dat er 52 stemgerechtigde leden aanwezig waren, er werd
een telcommissie benoemd, de notulen van de vorige Jaar-
vergadering werden voorgelezen en daarna goedgekeurd
en ten slotte kon de secretaris zijn jaaroverzicht voorlezen
waarbij ook aandacht was voor de ons vorig jaar ontvallen
leden. Zij werden met een minuut stilte herdacht. Hierna
was er een korte eauze, waarna werd verder gegaan met
het financieel verslag. De penningmeester beantwoordde
hierbij enige vragen. Daarna was het woord aan de voozit-
ter van de kascontrolecommissie, die vertelde dat alle
bescheiden en gelden in orde waren bevonden. Hij stelde
de vergadering dan ook voor de penningmeester decharge
te verlenen. De vergadering beantwoordde dit met applaus.
Na de benoeming van een nieuwe kascontrolecommissie
was de begroting aan de orde. Ook hierbij moest de pen-

ningmeester enige punten toelichten, Daar de geldmiddelen
van de vereniging nog zeer toereikend zijn, hoeft de contri-
butie niet te worden verhoogd. Voor de bestuursverkiezing

(Door Jan van Rossum)

waren er geen tegenkandidaten gesteld, zodal de herkies-

bare secretaris er weer voor drie jaar tegenaan kan. Zonder
schriftelijke stemming maar met applaus werd hij namelijk
herkozen. De Vz. kon daarna de telcommissie bedanken
voor de niet verrichte werkzaamheden, Het volgende agen-
dapunt "wat verder ter tafel komt" viel het bestuur wat tegen.
De Vz. vroeg namelijk wie er mee wilde naar de herdenkin-
gen op 4 mei en 1 juli. Er werden geen handen opgestoken,
dus zullen zeer waarschijnlijk alleen enige bestuursleden
daarbij aanwezig zijn. Het bestuur betreurt dit ten zeerste.

Daarna kwam het toegevoegde agendapunt aan de orde,
Vz. stelde de vergadering voor de heer Aben te benoemen
tot erelid vanwege zijn verdiensten voor de postactieven in

het algemeen en voor onze vereniging in het bijzonder Met

applaus werd dit voorstel begroet, zodat werd geconsta-
teerd dat het met algemene stemmen was aangenomen.
Nadat ook de rondvraag aan de orde was geweest kon Vz.

de vergadering sluiten, ledereen was hierna uitgenodigd
voor de social en de afsluitende rijstmaaltijd in het bedrilfs-
restaurant van de Oranjekazerne.



Algemene |edenvergaderi ng
CGPA Soesterberg
Op 21 april j.l. hield de Contactgroep Soesterberg haar
jaarlijkse Algemene ledenvergadering. Van de ruim 500 (!!)
leden van de vereniging waren er meer dan honderd aan-
wezig op deze mooie, zonnige dag: jammer dat de verga-
dering zich binnen afspeelde, Nadat de vergadering keurig

op tijd was geopend door onze voozitter Joop Koningstein
volgde het bekende ritueel van agendapunten die voor de
lezers van dit blad niet van belang zijn (de leden verwijzen

we uiteraard naar de notulen van de vergadering). Er was
echter een uitzondering: de agenda vermeldde een voor-

stel tot benoeming van ereleden. Het bestuur was van

mening dat de heren Willem den Ouden en Willem Aben
(bij velen beter bekend als Willem & Willem) van bijzonder
belang zijn geweest voor het opzetten van het postactie-
venbeleid van de Koninklijke Luchtmacht alsook voor de
totstandkoming van de Soesterbergse poot daarvan. Van-

wege hun bijzondere verdiensten stelde het bestuur dan

(door Cees Huisman)

ook voor beide betrokken heren te benoemen tot erelid van

de Contactgroep Soesterberg. De vergadering ging van

harte akkoord met het bestuursvoorstel en aldus werd
beslotenl Tijdens een volgende activiteit (de najaarssocial
van 24 november a,s.) zullen de nieuwbenoemde ereleden
de bijbehorende "versierselen" worden uitgereikt.

Algemene ledenvergaderi ng
CGPA Woensdrecht

Een ALV is zoals bij vele andere verenigingen een bijeen-
komst waar een gering aantal leden naar toe komt. Waren
ervorig laar23leden van de 150 (15%) aanwezig, dit jaar
op 20 april kwamen er 63 van de l74leden (36%) Het
bestuur was daar zeer verheugd over: Wellicht waren de
aangekondigde welkomstborrel en afsluitend het aperitief
en de rijsttafel hier debet aan. Door een misverstand moch-
ten wil echter afzonderlijk de basis niet op. Men gaf diverse
redenen op waarvan niets klopte. Er lag een lijst met
namen bi1 de wacht maar ook dat mocht niet baten. Achter-
af bleek dat de Postactievenkaart niet oÍficieel in de OBA
voorkomt. Maj. R, Parijs heeft ons inmiddels vezekerd dat
het e.e.a. wordt aangepast. Onder begeleiding werden we
naar de OO-mess gebracht, een lange stoet van ongeveer

(door Kees Boshuizen)

40 auto's. Dat zoiets niet stilgehouden kan worden bleek de
volgende dag toen ik door Willem Aben gebeld werd om
een en ander uit te leggen,

Een ALV is voor de meeste leden, die soms van ver moeten
komen, een plichtpleging met aanhoren van verslagen,
eventuele bestuursverkiezingen, en wat verder ter tafel
komt. Maar door het afleggen van verantwoording door het
bestuur over de gang van zaken, krijgen de leden een
beter inzicht in het reilen en zeilen van de vereniging. Alle
leden hebben vooraf de notulen van het vorig jaar thuis
gestuurd gekregen (slechts 30% heeft e-mail) terwijl bij

binnenkomst, na het tekenen van de presentielijst het finan-
ciële ovezicht en agenda werden uitgedeeld. Dit alles om
de vergadering vlotjes te laten verlopen. Dit heeft geresul-
teerd in een vergadering die slechts 45 minuten heeft
geduurd. Het gevolg daarvan was dat we veel tijd voor
elkaar hadden om oude collega's te spreken, het werd dan
ook een geamuseerde happening. Het bestuur riep de
leden op meer aan de activiteiten deel te nemen, "postac-

tief" wil niet zeggen lekker in de stoel wachten totdat de
post komt met weer een nieuw nummer van de "Vliegende

Hollander", "KLuPActief" of nog een ander blad. Bewust
hebben we de bijeenkomsten en activiteiten door het jaar
heen vastgesteld op 5 tot 7, dan is iedere samenkomst
weer een moment om bij te praten.



TeÍ oveÍdenki ng
Een schoolklas kijkt in de lens van de
camera van de fotograaf. U kent ze
wel, die schoolfoto's. Op een leeftijd
dat het leven nog voor je ligt en de
mogelijkheden onbegrensd lijken. Dat
was veertig jaar geleden zo, daï is nu
nog zo. Als je als volwassene terug-
kijkt, of je kinderen de foto laatzien,
dan weet ye wat er van die dromen,
van jouw leven terechtgekomen is.

Net zoals je niet weet hoe je over
weer veertig jaar op je leven terug zult

wilde, maar viel het in de loop van de
jaren tegen. Er zijn militairen die moei-
te hebben met uitzendingen. Toen ze
in dienst kwamen zag het er helemaal
niet naar uit, dat uitzendingen aan de
orde van de dag zouden zijn. Of die
na de derde uitzending hun twijfels
krijgen, is mijn baan nog wel te com-
bineren met wat me in mijn gezin voor
ogen staat. Het beeld dat je had van
een baan, kan ander ziln of anders
geworden zijn. En, zo is het met veel

wanneer je relatie ondanks alle moeite
toch strandt, of wanneer dingen je
gewoon niet lukken. Wanneer je dro-
men niet uit lijken te komen. Dan komt
soms de twijfel, gelatenheid. Twijfel

over of je als mens wel goed genoeg
bent, of je wel wat voorstelt. Over hoe

dan? Want, als plannen niet lukken,
waarom zou je dan nog plannen
maken? Het ligt hem er blijkbaar niet
aan of je wel genoeg je best hebt
gedaan. De wind heeft de pijl de

kijken. Mensen maken
plannen. Kinderen
maken plannen. Later
als ik groot ben.....
Het populairste beroep
op dit moment is dolfij-
nentrainer; las ik
ergens. Hoeveel van de
kinderen van nu, zullen
dat inderdaad worden?
Wat waren uw dromen
toen u klein was. En,

hoe is het uiteindelijk
gelopen? Was u altijd
al van plan om militair
te worden? Een aantal
mensen zal nu meteen:
".ja" knikken. Een stoere
baan en meteen voor

aflr,tijking bezorgd.
Ondanks alle moeite
heb je je doel niet
bereikt. Dan past stil-
staan en opnieuw een
doel formuleren. Onder-
zoeken wat bij je past
en waar je( opnieuw)
voor wilt gaan. Plan B.

Uithuilen en opnieuw
beginnen. Je veren
goed schudden en

ertegenaan.
ls dat nu later? Ja, dat is
late6 Niet helemaal pre-

cies datgene wat je had
gehoopt. Niet helemaal
precies datgene wal ze
je hadden verteld. Niet

het leven. Of vader of een ander
familielid was al militair; en dat leek je
ook wel. Anderen hadden 'militair'

wellicht helemaal niet bovenaan het
lijstje staan. Wat heeft u tegen gehou-
den om uw eerste droom te venrue-

zenlijken? Waren het de omstandighe-
den, of het niet kunnen kiezen voor
iets onzekers? Ouders houden je
graag voor dat het allemaal wel goed
komt, wanneer je maar goede cijfers
haalt op school, wanneer je maar
geen drugs probeert, wanneer je
maar met de juiste partner thuis komt,
wanneer je maar een vaste baan
kiest. ls dat waar? Kun je alles worden
als je maar je best doet, als je jouw
huiswerk maar maakt? Of ligt het alle-
maal niet altijd zo simpel? En, mis-
schien heb je wel gedaan wat je

dingen in het leven. Wat je veru,rach-

tingen voor de toekomst ook zijn, je
weet nooit helemaal zeker, of ze, ook
al doe je nog zo )e best, uit zullen
komen. lemand schreef een keer over
kinderen: het zijn pijlen die je afschiet
met een boog. Je wilt ze naar het doel
schieten, maar een zucht wind zorgl
er al voor dal ze op een andere plek
aan zullen komen. Ook al richt je nog
zo zuiver.

ls dat erg?
Als je een vast omschreven doel wilt
bereiken en dat blijkt niet te lukken,
kan dat inderdaad erg zijn. Als je vast
blijft houden aan dat doel, dan kan
het zelfs het gevoel van falen opleve-
ren. Het kan lam leggen. Het is heel

verdrietig wanneer je een bepaalde
functie niet krijgt of gekregen hebt,

datgene wat op je diploma staat.
Maar datgene wat jij van je leven hebt
gemaakt, ook al is het wat anders, U

kan terugkijken op uw werkleven bij
de Luchtmacht. Was dat anders dan
u had gedroomd?
Loesje schreef op een van de
posters: de mooiste paden ziln zilpa-
den. En wie weet is dat ook wel zo.

Dat kun je ervaren gedurende je

leven. Dat weet je nog niet, wanneer
je als kind de lens van de camera van
de schoolfotograaf inkijkt.

lmmy Beijer
H u m a n istisch raad sv rouw
G e e ste I ij ke Ve rzo rg i n g Vl i egbasis
Volkel



(door Loe M.M. Baltussen)

Militaire Luchtvaart Museum gelukkig met vrijwilligers :"n.h|:ft een zsn vriiwilliserscon-
tract. 'Om formele redenen', licht ze

Het is een gezellíge drukte vanochtend in het Militaire Luchtuaart Museum toe. De overeenkomst is ingegeven
(MLM). Op het grote parl<eerterrein staan al vroeg enkele tientallen auto's en vanuit een vezekeringstechnische
een bus met bezoekers. Ze slenteren langs een night line met Amerikaanse achtergrond. Dat is ook de reden
vliegtuigen die ooit op de v/iegbasls SoesÍeóerg hebben gevlogen. Zo hier en waarom er geen vrijwilligers mogen
daar ín de Vreeburghal staat een groepje met een gids die uitleg geeft. Anderen werken die ouder zijn dan 75 jaar.

maken voor zichzelf een rondgang langs de vliegtuigen. Nieuw is het heinner-
ingspaneel aan Prtns Bernhard in de Snijdershal. ln het Flying Centet, een apad Betrokkenheid bij militairê
gebouwtje naast de Vreeburghal, doet Rick Piet dienst als toezichthouder. vliêgêrij

'Vrijwilliger zijn bij het MLM is voor mij

een uitdaging', zegt Rick Piet. Je hebt
het gevoel dat je na je werkzame
leven, als FLO'er nog ergens bij hoort.
En je moet als vrijwilliger een zekere
affiniteit hebben met wat je doet. Als
je bij ons als vrijwilliger wilt komen
werken, moet je je dus betrokken voe-
len bij de militaire vliegerij', zegt hij.

Daarom en omdat hij van de lucht-
macht komt, spreekt Piet over'zijn
museum', Waarom is hij vrijwilliger
geworden bij het MLM ? 'lk vind het
leuk om mijn vrije tijd nuttig te beste-
den, in dit geval ten dienste van de
bezoekers van het museum'. Vorig jaar

waren dat er meer dan 130.000. 'En

omdat mij de militaire luchtvaart bui-
ten gewoon i nteresseert.'

Het is vooral het sfeertje
Het MLM heeft een bijzonder mooie
collectie. Niet dat er van elk vliegtuig
dat ooit bij de luchtmacht of de mari-
ne heeft gevlogen, een exemplaar in

het museum staat. Dat niet. Er worden
veel inspanningen gedaan om de ont-
brekende exemplaren te verwerven.
De SÍichfin g Vrienden van het Militaire
Luchtvaart Museum speelt daarin een
belangrijke rol, Laatst was er iemand
die speciaal vanuit Washington naar
Nederland was overgekomen om het
MLM te bezoeken. 'Je weet wel, zo
iemand die bij wijze van spreken elke
dag het National Air and Space
Museum - het luchtvaart walhalla voor
museumfreaks in de SÍales - zou kun-
nen binnenlopen'. En een Engelsman
'die elke dag op bijna elke 100 vier-
kante kilometer naar een van de tien-
tallen luchtvaartmusea op het eiland

Het MLM bestaat alzo'n 36 jaar, Eerst
ondergebracht in een hangar op de
vliegbasis, verhuist het museum in

1980 naar de rand van het Kamp van
Zeist. ln twee grote hallen en op het
dispersa/ buiten staan zo'n 45 vliegtui-
gen. Het geheel wordt gecompleteerd
met een Flying Center waar de bezoe-
ker inzicht krijgt in de techniek van het
vliegen. Dat is met een uurtje nog
lang niet bekeken. 'Mensen vergapen
zich aan de vliegtrainers en de vlucht-
simulators die hier staan opgesteld.
En als het niet te druk is en de juiste

begeleiders zijn aanwezig, kan meni-
ge bezoeker ook zelf een tripje in een
simulator maken.' Aan het woord is

Rick Piet: een van de 70 vrijwilligers
van het museum, oud-luchtmachtoffi-
cien lid van de post-actieven vereni-
ging van Soesterberg, betrokken bij

de Sfichfrng Vrienden van het Militaire
Luchtvaart Museum en al enkele jaren

werkzaam als vrijwilliger in het MLM.

Museum kan niet bestaan zonder
vrijwilligers
Of je nu een bezoek brengt aan het

Belgische biermuseum in Schaarbeek
of aan het MLM in Soesterberg, een

museum kan vandaag de dag niet

bestaan zonder de steun van tiental-
len vrijwilligers. 'Zi1zi1n het die het

mogelijk maken dat er mensen naar
het museum komen', zegt Rick Piet. ln
het algemeen zijn vandaag de dag
vrijwilligers dun gezaaid. Het zijn altijd
dezelfde mensen die je als vrijwilliger
tegenkomt. Er zijn nog maar weinig
mensen bereid om als vrijwilliger hun

nek uit te steken en hun armen uit de
mouwen. Maar met een korps van

zo'n 70 vrijwilligers mag het museum

zich dus heel gelukkig prijzen. 'Alle-

maal professionele mensen die funge-
ren als toezichthouder en ervoor zor-
gen dat de bezoekers zich ook aan de
huisregels houden. Anderen doen
dienst als rondleider of als publieks-
begeleider'. De discussies rond pre-
pensioen en vut mogen elders hoog

oplaaien, bij het MLM gaan vrijwilli-
gers pas op hun r7sste rmet pensioen'.

Ook over de opvolging van vertrek-
kende vrijwilligers hebben we niets te
klagen', zegt lreen Mast, coórdinator

Vrijwilligers bij de
Afdeling Publiek

van het MLM. 'Er

zijn momenteel
geen vacatures
en er is steeds
voldoende aan-
bod. We leggen
dan ook een
wachtlijst aan van
mensen die zich
als vrijwilliger
opgeven'. leder-



zou kunnen gaan. Zeggen die dat wij
hier toch wel een heel erg mooi
museum hebben ! Nou, dat doet me
wel wat'. Wat ze er mooi aan vinden ?

'De collectie, de opstelling, de belich-
ting. Maar het is vooral het sfeertje dat
't'm doet'. Dan even iets dichterbij.
'Als je enige tijd meedraait in het
museurn, herken je vaak dezelfde
gezichten. Het zijn meestal mensen uit
de buurt', constateert Rick Piel. Ze
worden getrokken door de wisselende
tentoonstellingen, 'Ze wonen hier al 30
jaar en hebben tot nog niet zo lang
geleden nooit geweten, hoeveel hier
te zien is. Kijk, van zulke losse opmer-
kingen stijgt mijn motivatie met stip'.

Een spannend avontuur
Elke vrijwilliger begint zijn carriere bij
het MLM als toezichthouder 'Mensen
mogen kiezen walze willen doen.
Heel bewust. Sommigen willen niets
liever dan toezicht houden. Dan kun je
niet uitgebreid met mensen praten of
voor iemand een mini-excursie hou-
den. Maar als je meer wilt, kun je
intern een opleiding volgen voor rond-
leider en publieksbegeleiden Je leert
dus over de techniek van het rondlei-
den. De bezoekers moeten voelen dat
je als begeleider betrokken bent bij de
militaire luchtvaart en bij het museum'.
Over de inzetbaarheid van vrijwilligers
kunnen afspraken worden gemaakt.
'Er ziln mensen die op zondag dienst
willen doen, En anderen juist niet. Of
mensen die alleen kinderfeestjes wil-
len begeleiden of andere publieks-
groepen'. Per dag hebben zo'n tien
vrijwilligers dienst, die zijn ingedeeld
in een ochtend- en een middagploeg.

Rick Piet doet zelf

zo'n 6 tot zeven

keer per maand
'dienst'.

Je moet't netjes
kunnen brengen
Rick Piet is een
gezellig causeun
Maar als toezicht-
houder moet hij

ook wel eens op
zijn ponteneur

staan. 'Je moet het niet vervelend vin-

den om soms te moeten zeggen dat
bepaalde zaken echt niet kunnen. 'Zo

liep er laatst iemand met een hond het
museum in. Dat kan dus niet en we
vragen dan of ze zo vriendelijk willen
zijn om de hond buiten te laten. Je

kunt je bij zo'n regel er toch wel iets

bij voorstellen. Maar je moet dat netjes
kunnen brengen.' Het MLM heeft een
eigen restaurant. De catering is van

Paresto en iedereen is er tevreden
over. Maar je eten meenemen in de
tentoonstellingshallen is er niet bij.

Dan grijpt een toezichthouder in. En

dat gebeurt ook als mensen moedwil-
lig binnen de afgebakende ruimte
rond de vliegtuigen en helikopters
stappen.

'Bij het begeleiden van groepen richt
je je primair op de collectie in het

museum. Je vertelt over de historie en

de technische ontwikkeling van vlieg-
tuigen. Dat doen we ook met school-
kinderen, hoewel het verleden voor
hen toch even wat verder weg ligt dan
voor de meeste andere bezoekers,
Die komen hier om een uurtje of wat
nostalgie te snuiven. Voor hen is ons
museum iets dat leeft. Ze hebben het
vaak zelf voor een deel meegemaakt.
Vanuit onze eigen achtergrond als
post-actief militair herkennen we inter-

actie bij de bezoekers. Dames bijvoor-

beeld beleven zo'n rondleiding heel

anders dan wij'. Maar ze vinden het
wel leuk. Wijst laatst iemand op de g-
suif van een F-16 vlieger die hem
moet beschermen tegen de g-krach-
len. Ze vergelijkt het met de steunkou-
sen van haar schoonmoeder die nooit

F-'16 heeft gevlogen, Kijk, dat zijn inte-
ressante opmerkingen', zegt Rick Piet.

Maar als het om de interactie van kin-
deren gaat, wordt het moeilijk. 'Soms

vinden ze er helemaal niks aan en zie
je dat ze hun aandacht verliezen.
Maar door je dan een moment op het
kind persoonlijk te richten, is er volop
attentie en vinden ze het leuk. Ze stel-
len vragen, die je niet voor mogelijk
houdt. Dan weet je dat ze het toch
hebben begrepen'.

Je kunt zien of ze enige vliegaanleg
hebben
Vliegen met een F-'16 is het mooiste
dat er voor kinderen bestaat. Voor vele
anderen trouwens ook. Rick Piet heeft
het over de F-16 simulaton De cockpit
van een F-16 is niet anders dan die
van het trainingsapparaat. 'Je kunt al

bij jonge kinderen zien of ze enige
vliegaanleg hebben. Het blijft dan
alleen bij oog- en handcoórdinatie. De
'voeten'doen nog even niet mee; heb
je ook niet direct nodig als je super-
soon F-16 vliegt'. En je merkt ook wie
thuis wel eens wat vliegspelletjes
doen op de computen Rick Piet - nooit
een meter zelf gevlogen - is volledig
los op de F-16 simulatoren in heï Fly-
ing Center. En als er in een verloren
ogenblik geen bezoekers zijn, dan tilt
hij zichzdf in minder dan geen tijd
naar zo'n 20.000 voet. 'lk zou best wel
willen dat we de simulatoren meer
konden gebruiken. Tijdens de open-
stelling zijn ze maar op een paar tij-
den in gebruik, teru,tijl er meer dan vol-
doende belangstelling voor is'.

Vrijwilligers in historisch uniform
Een paar jaar geleden heeft Rick Piet

het uniform van luitenant-kolonel bij de
luchtmacht uitgetrokken. Nu draagt hij

bij elke dienst in het museum het blau-
we colbert met de badge van het
MLM als dagelijks tenue. 'Eigenlijk', zo
sluit hij al 'zouden we als vrijwilligers
een historisch uniform moeten dragen.
Bijvoorbeeld uit de jaren '50 of zo. Het
Militaire Luchtvaart Museum is nu een-
maal een historisch museum. En dat
mag je als vrijwilliger best in een histo-

risch uniform uitdragen'.



Stichting MtM viert Zilveren fubileum
2005 is voor de Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum een jubileumjaar. De stichting viert dit jaar

haar 2s-jarig bestaan. Ook het programma van hel MLM staat in het teken van dit zilveren jubileum.

. Filmmaand. Woensdag 1,8, 15,22 en 29 juni lzondagS, 12, 19 en 26 juni: 's woensdags en 's zondags wor-
den oude luchtmachtÍilms vertoond.

. Vfucht van de Eeuw. Zondag 31 juli,7 en 14 augustus / woensdag 3 en 10 augustus: voorstelling om 13.00,

14.00 en 15.00 uur Het Pandemonia Science Theater Nederland voert u langs de historische hoogtepunten van

de luchtvaaÍt en laat op spectaculaire wijze meer dan een eeuw gemoloriseerde luchtvaart de revue passeren.

. 'De iachtvliegêr'. Vrijdag 2 sep 2005: opening van een expositie in het kader van het 25 jarig bestaan van de

Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum.

. Open Welkplaatsdagen. Zaterdag 3 sep en zondag 4 sep 2005: alle werkplaatsen van het MLM zijn dan

open voor het publiek. Een bezoek geeft een inzicht in de voortgang van de restauratieprojecten van het museum
(o.a. de Lockheed L-12A) en van de vorderingen bij de bouwprojecten van de Stichting Vrienden van het Militaire
Luchtvaart Museum (Fokker C-X, Koolhoven Fk-51).

. De Spinner. Bovendien verschijnt in september een speciaal jubileumnummer van het kwartaal tijdschrift van de

Stichting Vrienden van het MLM.

. Nationale Modelbouwmanifestatiê. 16 tot en met 23 oktober: aandacht voor het bouwen en besturen van

vliegtuigmodellen, scheepsmodellen, raketmodellen en voertuigen. De manifestatie bestaat uit een grote tentoon-
stelling van zelf geconstrueerde en uit bouwdozen vervaardigde (schaal)modellen.

. Virtueel Demoweêkênd. 12 en 13 november: groot vluchtsimulatorenspektakel. Tijdens dit weêkend wordt
een aantal bezoekers de unieke gelegenheid geboden om een virtuele vlucht te maken in een echte F-16 cockpit.

@to



(1) Vliegramp Midden Betuwe (door Dick Kosfers)

Terugblikken in de geschiedenis leverÍ soms interes-
sante bijzonderheden op. Dit was het geval toen ik bij
de Historische Kring Kesteren en Omstreken (Betuwe)
een krant vond uit het jaar 1933 handelend over een
ramp in de Betuwe. De vliegramp uit die tijd was voor
de bewoners uit de omgeving van de ramp een grote
gebeurtenis. Bij het lezen van de krant uit 1933 kwam
ik de naam van Weerden Poelman tegen. Deze was
teamleider van die dramatische formatievlucht waarbij
vier van zijn metgezellen om het leven kwamen. van
Weerden Poelman was een sociaal bewogen man die
zich bekommerde om de medemens. De ramp in 1933
heeft misschien daar wel aan bijgedragen.Tenslotte
waren vier vrouwen van zijn metgezellen weduwe
geworden en die waren in die tijd best gebaat bij hulp
en medeleven. Het weet onder de aandacht brengen de
goede doelstellingen van dit fonds en en de vliegramp
bevestigd de saamhorigheid en de solidariteit toen al in
die jaren van het luchtmachtbedrijf.

"Een noodlottig vliegongeval is hedenmorgen gebeurd in

de Betuwe, ongeveer boven de gemeente Lienden nabij
Kesteren. Omstreeks half elf cirkelden vier militaire
vliegtuigen, afkomstig van het vliegkamp Soesterberg,
boven de genoemde gemeente. Plotseling vlogen twee
der toestellen met grote vaart tegen elkaar op. Stukken
van vleugels gingen door de lucht en bijna onmiddellijk
stortten de beide toestellen van ongeveer vijfhonderd
meter hoogte met een geweldige snelheid ter aarde. Op
ongeveer een km afstand van den Rijn op een weiland in
den Marschpolder nabij de tegenover Rhenen gelegen
steenfabriek van de N. V. S. ten Cate & Co. zijn de beide
vliegtuigen op ongeveer honderd meter afstand van
elkaar neergekomen. Met den neus drongen de toestel-
len in de klei van een weiland, juist naast een boom-
gaard van den heer De Kok. De slachtoffers van deze

vliegramp zijn: de reserve 1e luitenant-vlieger Jhr: H. J.

M. van Asch van Wijk, en de reserve 1e luitenant-vlieger
Jhn A. J. van Coehoorn van Sminia. De beide omgeko-
men sergeant-vliegers zijn de sergeant-majoor B. Ver-
meulen en de sergeant W. C. van Hardeveld. ln de
weide 'De Marsch' onder Lienden, aan den zijweg van
den hoofdweg Tiel-Rhenen liggen thans de resten van
twee militaire postjagers. Het is een chaos van in elkaar
gestort materiaal. Volgens een mededeling van een oog-
getuige bevonden zich omstreeks tien uur vier toestellen
in de lucht. Zi1 manoeuvreerden ongeveer ter hoogte van
den Marsch-Polder. Op een gegeven moment vlogen
twee vliegtuigen hooger dan de beide andere. Daarbij
raakten die twee met de vleugels in elkaar en wel zoo-
danig, dat de een neerstortte en de andere enkele
seconden daarna viel. Het eerste vliegtuig vloog bij den
val in brand. Het andere kwam ongeveer een honderd
meter verder op den grond neen De vier vliegtuigen
waren uit de richting Soesterberg gekomen. Er was
spoedig een groot aantal dorpelingen op het veld, dat
diep onder den indruk de resten der vliegtuigen gade-

sloeg. Rijks- en gemeentepolitie uit Lienden,
alsmede de burgemeester van die gemeente, de
heer H. Houtkoope[ waren spoedig ter plaatse.
Met een aantal menschen werd aangevangen
tusschen de overblijfselen der vliegtuigen naar
de inzittenden te zoeken. De lijken werden spoe-
dig zeer verminkt te voorschijn gebracht. De
vliegramp bij Lienden heeft in de Midden-Betuwe
groote ontsteltenis teweeggebracht. Van alle kan-
ten stroomden de nieuwsgierigen naar Lienden
om op de plaats van de ramp het rampzalig
overschot van de beide militaire vliegtuigen waar
te nemen. De eerste, die bij de neergestorte
vliegtuigen aankwam, was de veekooper J. van

Hattem uit Lienden, die op zeer korten afstand op het
veld stond. Hij hoorde den geweldigen slag waarmede
de vliegtuigen kort achter elkaar ter aarde sloegen. Hij

snelde naar de plek waar een der toestellen was neer-
gekomen, direct gevolgd door honderden anderen, De
heer A. Albers, baas op de steenfabriek van de N.V. Ten

Cate & Co. heeft het ongeluk van zeer dichtbij gadege-
slagen. Hij stond op het terrein van de fabriek te kijken
naar de vier vliegtuigen, die boven Lienden manoeu-
vreerden. De toestellen vlogen dan weer over en dan
weer onder elkaar. Plotseling raakten twee der machines
met de vleugels tegen elkander. Een der toestellen vloog
horizontaal, het andere schuin van onderen naar boven.
De vleugels raakten elkaar toen en stukken er van vlo-
gen ver door de lucht. Beide toestellen, die veel snel-
heid hadden, stortten op het veld. Op ongeveer honderd
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meter boven den grond sloeg het eene toestel nog een-
maal over den kop. Het kwam toen op slechts eenige
honderden meters van den heer Albers veruuijderd, op
het weiland neer. Het andere toestel viel loodrecht naar
beneden, dadelijk met den kop in den grond, Onder de
velen, die naar de plaats van de ramp waren gesneld,
bevonden zich behalve de burgemeester van Echteld en

Lienden, de heer H. Houtkooper en de secretaris van de
gemeente Lienden, de heer G. Hol en dr. H. Wessel. De

medicus heeft echter geen hulp meer kunnen verleenen.
Politie, intusschen op het weiland aangekomen, zette
onmiddellijk de omgeving af om het terrein vrij te hou-
den. Terwijl door de autoriteiten terstond de comman-
dant van het vliegveld te Soesterberg van de ramp in

kennis werd gesteld, werd begonnen de slachtoffers te

bergen. De lijken werden voorloopig onder lakens op het

weiland, waar de toestellen zijn neergekomen, neerge-
legd. Een gevechtsoefening Van bevoegde zijde deelde
men ons mede dat de manoeuvres boven Lienden een
gevechtsoefening golden. Er is geen sprake geweest
van luchtacrobatiek. Om halfeen arriveerde een vijftal
vliegofficieren. Zij begaven zich naar de plaats, waar het

stoffelijk overschot van hun kameraden onder lakens lag

en brachten het militair saluut. De drukte op de landwe-
gen nam steeds toe. Blijkbaar was het bericht van de
ramp tot ver in den omtrek doorgedrongen. De Neder-
landsche militaire luchtvaart heeft door deze ramp een

zeer groot verlies geleden. Jhr. Van Asch van Wijk was
een der bekwaamste vliegers. Hij was o.a. houder van

het Nederlandsche hoogterecord Op B Juni j.l. startte
hij van het vliegveld Soesterberg met een Fokker-jager
type D.XVI, uitgerust met een Armstrong Siddeley'Pan-
ther' motor voor een meteorologische hoogtevlucht. Op
deze vlucht bereikte hij een hoogte van 9587 mete[
waarmede hij het Nederlandsche hoogterecord op zijn
naam bracht. De drie andere overledenen stonden ook
bekend als bekwame en dappere vliegers. De reserve
luitenant-vlieger jhn A. J. M. van Coehoorn van Sminia
van de Jachtvliegtuigafdeeling, behaalde zijn brevet op
23 Augustus 1932. Hij diende vroeger bij de cavalerie.
Sergeant-vlieger W C. van Hardeveld, 31 jaar oud,
kwam in 1922 in militairen dienst. Op 9 Juni 1924
behaalde ài1 ziln brevet, Hij behoorde eveneens tot de
Jachtvl iegtu i gafdeel i n g. Vl iegtu ig maker sergeant-majoor
A. G. Vermeulen werd geboren in 1892 en is in 1912 in

militairen dienst getreden. Op 20 April 1923 behaalde hij

zijn brevet.

(2) De Twenthse GCA (door J. Kruit)

Eind vijftiger jaren was onze (mobiele) GCA (AN/CPN-4

van Guilfillanbroth) aan de beurt voor groot onderhoud
en calibratie, waarna tevens dit apparaaï operationeel
zou worden verklaard, aangezien daarvoor de status 'in

training' was. De data waarop dit zou plaats vinden werd
bepaald door het DELM, dat toen nog op Soesterberg
was gehuisvest. Kort na deze inspectie zou er een grote

internationale oefening worden gehouden. Onderhoud
en calibratie viel onder het B&E Squadron, het 'operatio-
neel'verklaren was de verantwoordelijkheid van het
Hoofd Verbindingen. Beide petten sierden destijds een

aantal jaren mijn hoofd! Helaas bleek dat het apparaat
niet op tijd gereed zou ziln,lenzij er enkele complete
units zouden worden verurisseld. Maar voor de leverantie
door het DELM was toestemming nodig van de Chef
Verbindingen en Elektronica van CLS. Dit moest dus
door mij als commandant B&E-squadron worden aange-
vraagd. Tot mijn verbijstering werd de toestemming
geweigerd. Melding aan de CTD en de Basiscomman-
dant had tot gevolg dat deze de Commandant Luchtver-
dediging inschakelde. Voor het geval dat een en ander
niet tijdig gereed zou zijn werd een plan opgesteld om

700,701 en702 Squadron elders te plaatsen gedurende
de oefening. De kosten waren ongeveer honderdduizend
gulden, destijds een niet onaanzienlijk bedrag. En

natuurlijk wisten de bakker en de melkboer dat wel aan

de familie van het betrokken personeel te vertellen! De

CLV wendde zich rechtstreeks tot de CLS, Gevolg: de
Chef V&E werd op het matje geroepen en opgedragen
onmiddellijk de gevraagde units aan Twenthe te ver-
strekken! lnmiddels was het nog maar een dag of vier
voordat de oeÍening zou beginnen. Zelfs de Minister van

Defensie werd ingeschakeld om op zaterdagmiddag en

desnoods op zondag te mogen vliegen en zelfs om de
(burger)ambtenaren van het DELM terug naar Soester-
berg te vliegen! lnmiddels hadden wij ook niet stil geze-

ten: de officier belast met grondelektronica, waaronder
de GCA viel, bedacht dat het kalibreren van de
'precision' radar misschien wel met een helikopter kon in
plaats van met een logge Dakota, tot dan toe altijd
gebruikt voor de calibratie. Als squadroncommandant
bedacht ik dat het sneller was enkele S-'14's te gebrui-
ken voor de'approach' radar. lk regelde drie S-14's met
de Chef Vliegdienst: een in de lucht, eén standby op de
grond en de laatste voor een zogenaamde post-flight
inspectie. Zo slaagden we erin het gehele programma
binnen enkele uren af te werken. Zalerdagsmiddags om

4 uur was het geheel 'operationeel'verklaard! Uiteraard
tot grote opluchting van iedereen van hoog tot laag!
Ons voorbeeld vond al snel navolging: de tweede basis
die op dezelfde wijze de calibratie uitvoerde was Eind-
hoven. Zij gebruikten T-birds, die iets sneller waren dan
de S-1 4, zodaï zij toen het 'record' hieldenl



Onze collega's van de hernieuwde Duitse Luchtmacht
hadden in het begin nogal wat moeite met het onder-
houd van de moderne straaljagers. Het resultaat was
helaas dan ook een fors verlies aan vliegers en vliegtui-
gen. Het lag kennelijk voor de hand eens bij de buren te
gaan kijken hoe een en ander daar werd uitgevoerd.
Daarom werd omstreeks 1958 een detachement Duitse
vliegtuigmonteurs gedetacheerd op... de Vliegbasis
Twenthe! Het stond onder commando van een Officier-
vlieger die ook gedurende de tweede wereldoorlog een

aantal geallieerde vliegtuigen had neergehaald.
Gebruikelijk was de 'sprong naar de lamp' in ons
Officierscasino in het Prins Bernardpark. Ook hij moest

deze traditie ondergaan, uiteraard onder luid gezang
van: "Wo ist mein Fahrrad geblieben"! De eerstvolgende
keer dat hij met verlof naar huis ging kwam hij terug
met, u raadt het al, een 'Fahrrad', uitgevoerd in zilver op
een houten voetstukl Dit werd aangeboden aan het
Casino door hem persoonlijk. Begin negentiger jaren

bracht ik een bezoek aan mijn oude squadron en vroeg
ik in het Casino of ze dit verhaal kenden: nee dus, maar
ook "das Fahrrad" was niet meer aanwezig! Wo ist es

geblieben?
Als toezichthouder was ook aanwezig majoor R.Grabow
geplaatst op het Duitse ministerie van defensie in Bonn.

Bij gesprekken met hem bleek hij op het einde van de
oorlog als 'Funker' geplaatst te zijn geweest op de vlieg-
basis Twenthe. Zijn onderkomen bleek ïe zijn geweest
... de straalzenderbunker op het Prins Bernhard!
(lnmiddels gesloopt). Natuurlijk heb ik met hem daaraan
nog een bezoek gebracht!

(3) Duitsers op Twenthe....alweer? (door J. Kruit) (a) Flighpast (door F.H. Klein)

Van de heer Frederik Klein, oud-vlieger van het
vroegere 315 Squadron dat intertijd op Welschap was
gestationeerd ontvingen we naar aanleiding van het
artikel genaamd een onverwachte flighpast (KLuPActief
maart) een brief waarin ook sprake was van een fligh-
pasÍ die niet geheel verliep zoals gepland.
"Hare Majesteit de Koningin van Engeland bezocht eind
1950 of begin 1960 Amsterdam. Zij kwam aan per schip
dat zou afmeren achter het Centraal Station van Amster-
dam, om daar ontvangen te worden door Koningin Julia-
na. De Luchtmachtstaf had aan CTL in Zeelst gevraagd
of zij een flighpast wilden houden met als doel het Cen-
traal Station in Amsterdam. Koningin Elisabeth zou om

10.00 uur voet aan wal zetten. Besloten werd door CTL

dat Volkel met drie squadrons in totaal 24 FB4F's zou

inzetten en Eindhoven met drie squadrons ook 24 kisten.
Eindhoven zou de flight lead zijn. Alles was goed door-
gesproken maar toen de dag kwam was het weer slecht.
Het zicht was matig en veel te slecht om 48 FB4F's op te
laten joinen. Volkel werd bedankt en Eindhoven ging met
16 vliegtuigen op weg naar Amsterdam. Vier flights van
vier in boxÍormatie moest toch ook spectaculair zi1n.

Daarbij was het zicht matig dus de 'Queen' kon ze toch
niet allemaal tegelijk zien. Besloten was om een flighpast
te houden van noord naar zuid want dan was het lJ

goed te zien en was het station duidelijk herkenbaan
Tegenwoordig is zo'n doel een fluitje van een cent maar
toen ging alles op de kaart met de vinger erbij. De fligh-
past was een strakke formatie en precies om '10.00 uur
vlogen we over het Centraal Station, Daarna terug naar
Eindhoven, waar we na de landing een debriefing van

Wing Ops kregen. lnmiddels had Wing Ops met Amster-
dam gebeld om te vragen hoe

de formatie eruit zag.
Het antwoord was dat Hare
Majesteit net voet aan wal had
gezet maar er was geen fligh-
past. Wel waren een uurtje van

tevoren een boel straaljagers
overgekomen maar daar had

niemand naar gekeken, waar-
schijnlijk door het slechte weer,

De Queen stapte precies om

10.00 uur GMT aan land en wij

vlogen precies om 10.00 uur
lokale tijd over Een uurtje ver-

schil dus, dat was wel even gnif-

felen. PS.: Mijn vrouw die dit
las zei: "Dat was de dag dat
Leo van Achtmaal voor de lan-

ding een hydraulische lock-up
kreeg en achter de landings-
baan verongelukte".
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Ziekteko s te n re ge I i n ge n
J.C.J.M. Janissen

ON LINE ZORGPORTAAL
Bron: Minrstene VWS.

De Minister van VWS heeft
begin dit jaar de internetsi-
te KiesBeter:nl geopend.
Deze site geeft vergelijken-
de informatie over zorgver-
zekeringen, zieken hu izen

en medicijnkosten, ln de
loop van 2005 wordt de
site uitgebreid met meer

informatie over zorgaanbieders, Ook voor informatie over
verpleging, verzorging en thuiszorg, gehandicaptenzorg,
GGZ en huisartsen kunnen bezoekers dan terecht op
KiesBeter,nl. Vanaf 2006 komt nog meer informatie
beschikbaar, waaronder informatie over de nieuwe basis-
verzekering de zgn. Zorgverzekeringswet (ZVW), de aan-
vullende verzekeringen, de Wet Maatschappelijke Onder-
steuning (WMO) etc. KiesBetennl is een initiatief van het
Ministerie van VWS. De uitvoering ligt in handen van het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in

samenwerking met diverse organisaties binnen de zorg.

STANDAARD PAKKET POLIS 65+ EN HET EIGEN
RISICO in 2005
Bro n : Adv r s e u r Zr e kte koste n reg e I r n g e n I KV E O.

Per 1 januari 2005 is het eigen risico van de Standaard-
pakketpolis (SPP) aanmerkelijk verhoogd van €53,- in

2004 naar €250,- (voor alleenstaanden) en van €106,-
in 2004 naar €500,- (voor gezin).
Gebleken is dat ziektekostenverzekeri ngsmaatschappijen
het eigen risico verschillend interpreteren. Bij de ene
ZKV-Mij is het zo gesteld dat indien beide partners op
een polis staan ieder een eigen risico heeft van €250,-,
Als per persoon het eigen risico is bereikt van €250,-
wordt overgegaan tot vergoeding, teruvijl bij een andere
ZKV-M|1 het gezamenlijke eigen risico niet wordt gedeeld
door het aantal personen op de polis. De Wet op de toe-
gang tot zrektekostenverzekeringen 1998 gaat uit van
een individueel recht op een Standaardpakketpolis.
De zorgverzekeraar kan dan ook worden verzocht dit
recht op een individuele polis te effectueren door middel
van het realiseren van een polis voor een enkele verze-

kerde onder een apart polisnummer. Het speelt thans
meer omdat er vanaf dit jaar sprake is van een aanmer-
kelijk hoger eigen risico. Het komt voor dat bij particulie-
re zorgverzekeraars personen ziln verzekerd op een
polis met een zelfde polisnummer. Dit was tot 2005 geen
probleem voor betrokkenen gelet op het betrekkelijk lage
eigen risico. Nu kunnen de individuele omstandigheden
van een verzekerde een grotere rol spelen. Het kan der-
halve raadzaam zijn om de zorgverzekeraar te verzoeken
de gemeenschappelijke polis te splitsen. lndien door de
zorgverzekeraar geen gehoor wordt gegeven aan zo'n
verzoek, kan men zich wenden tot de Beroepscommissie
WfZ, Postbus 520,3700 At\i Zeist, tel 030 - 698 89 11,

Deze commissie is bevoegd ter zake een bindende uit-
spraak te doen.

ZVD-DREMPELBEDRAG 2OO5 + ZVD.REGELING
Bron: KPMGlFlexSourctng + Advrseur Ziektekostenrege-
lingen IKVEO.

Drempelbedragen
Voor gewezen mrlitarren met een UKW-uitkerrng en nret
SZVK-verzekerd:
4o/o van het totale inkomen van de aanvrager (militair
pensioen + voor-oortse Aow) plus een nominale premie
van €760,20 per persoon per Jaar,

Voor alle gepensioneerden:
3,8o/o van het totale inkomen van de aanvrager (militair
pensioen + voor-Oortse AOW) plus een nominaal
bedrag van €384 ,72 per persoon per jaar. De eigen bij-
drage voor 2005 is aanmerkelijk verhoogd en bedraagt:
Alleenstaanden €250,-, Gezin €500,- (de eigen bijdrage
komt overeen met het eigen risico van de SPP).

ZVD-regeling
Op veelvuldige verzoek breng ik u hierbij nogmaals de
ZVD-regeling onder uw aandacht. De ZVD-regeling
(Ziektekosten Voorziening Defensie-personeel) is

bedoeld om u te vrijwaren van te hoge ziektekosten. Een

bepaald gedeelte van uw inkomen moet u kunnen beste-
den aan ziektekosten. Als U SZVK bent verzekerd, kunt
u geen gebruik maken van de ZVD-regeling. Ook zieken-
fondsverzekerden kunnen geen gebruik maken van de
ZVD-regeling. Op het moment dat u 65 jaar wordt en
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dus niet meer SZVK bent verzekerd, kunt u een beroep
doen op de ZVD-regeling. Ook nabestaanden, niet zie-
kenfonds verzekerd zijnde, kunnen gebruik maken van

de ZVD-regeling. Om in aanmerking te komen voor een

tegemoetkoming in de ziektekosten moet u in voldoende
mate verzekerd zijn tegen ziektekosten. Dit impliceert
dat uw ziektekostenverzekering de volgende kosten dekt:
. 100o/o dekking van de kosten van behandeling, verzor-

ging en verpleging in een ziekenhuis gedurende een
jaar, met klinische specialistenhulp en bijkomende
kosten (genees- en verbandmiddelen) eventueel met
een eigen risico aan de voet;

. tenminste BO% dekking van de kosten voor poliklini-
sche- en specialistenhulp, danwel volledige vergoe-
ding met een eigen risico aan de voet.

Als u 65 jaar wordt krijgt u van Univé (indien tot 65 jaar

SZVK-verzekerd) aangeboden een Standaard Pakket

Polis (SPP). De SPP voldoet aan de hierboven gestelde
eisen om voor een eventuele tegemoetkoming in aan-
merking te komen. U bent als u 65 jaar wordt niet meer
verzekerd bij de SZVK. De premie van de SPP op basis
van 3e klasse, inclusief de wettelijke heffing (MOOZ) en

exclusief eventuele aanvullende verzekeringen, kunt u

opvoeren bij de ZVD-regeling. Aan de ZVD-regeling is

evenwel een drempelbedrag verbonden. Het bedrag
voor 2005 is als volgt samengesteld:
3,Bo/o van het totale inkomen van de aanvrager (militair
pensioen + voor-Oortse AOW-bedrag) plus een nomina-
le premie van €384,72 per persoon per laar minus een

eigen bildrage van €500,- per jaar voor een gezin en

€250,- per jaar voor een alleenstaande.
De eigen bijdrage komt overeen met het eigen risico van

de SPP Het voor-Oortse AOW-bedÍ'êg = huidige AOW

minus 13% (gehuwd) c.q. 16% (alleenstaand). Voor de
SPP geldt dus dat u alleen de premie 3e klasse kunt
opvoeren. Alle andere kosten kunt u niet opvoerenl Het

drempelpercentage, het nominale bedrag, alsmede de
eigen bildrage wijzigen jaarlijks, Of de ZVD-regeling bij

de invoering van het nieuwe zorgstelsel per 1-1-2006 zal

blijven bestaan is nog niet bekend. KPMG FlexSourcing
te Emmen is belast met de uitvoering van de ZVD-rege-
ling. De te declareren periode is een zelf te kiezen aan-
eengesloten tijdvak van 12 maanden. Binnen de drie
maanden na beëindiging van dat tijdvak dient het decla-
ratieformulier KPMG FlexSourcing te hebben bereikt,
Aanvraa gsetl es ( i ncl usief declaratieformu I ier) ku n nen

worden aangevraagd bij KPMG FlexSourcing,
Postbus 30005, 7800 RA Emmen, Tel. 0591-850 300.
lnfolijn: Tel. 0591-850 350.

Voorbeeld berekening gepensioneerde
echtgenote/partner:
Militair pensioen
AOW voor-Oorts-bedrag
Zuiver inkomen totaal

militair +

€30.000,-
€13.750,-
€43.7 50,-

Betaalde premie 3e k/asse SPP:

12 maanden x (2 x €'151 ,-) =
minus eigen bijdrage
ln beschouwing genomen premie
Drempel:
3,Bo/o va n €43.7 50 ,-

2 x nominale premie

Totaal

Tegemoetkoming: €3120,- minus €2432,- =

OPRICHTING STICHTING ZIEKTEKOSTEN.
VERZEKERING DEFENSIE
Bron: SZVK + FVNO.

€ 3624,-
€ 500,-
€ 3120,-

€ 1662,-

€ 770,-

€ 2432,-

€ 688,-

De nieuwe basisverzekering voor alle Nederlanders te
weten de Zorgverzekeringswet (ZVW) zal per'1 januari

2006 worden ingevoerd. Alleen de actief dienende mili-
tairen blijven vallen onder de werking van de SZVK-ver-
zekering. Andere doelgroepen zoals medeverzekerde
gezinsleden van actief dienende militairen en UKW-ers
zullen per 1-1-2006 buiten de SZVK-verzekering vallen
en krijgen te maken met het verplichte basispakket van

de ZVW. Defensie heeft laten weten geen verantwoor-
delijkheid voor deze doelgroepen te kunnen en willen
dragen. Het SZVK-bestuur heeft laten uitzoeken hoe

deze doelgroepen die zich per 1 januari 2006 bij een
commerciële verzekeraar moeten verzekeren, toch met
een collectief zorgverzekeringscontract tegemoet kun-
nen worden gekomen, Bovendien zouden ook andere
doelgroepen zoals gepensioneerden en burgerambte-
naren bij Defensie, in dat collectief kunnen worden
ondergebracht. Voorwaarde is dat het gaat om Defen-
sie-gerelateerd personeel. Het SZVK-bestuur ziet hier-
toe mogelijkheden door het oprichten van een tweede
stichting buiten Defensie om, die de centrale regierol
naar eén uitvoerende verzekeraar toe op zich neemt.
De voorlopige werknaam is Stichting Ziektekosten Ver-

zekering Defensie (SZVD). Door dit grote collectief en

door de reeds voorhanden zilnde infrastructuur voor
premie-incasso moet het mogelijk zijn tot interessante
kostenbesparingen te komen door kortingen op het
basispakket en op de aanvullende verzekeringen. De

beste optie is dat de centrales van overheidspersoneel
deze stichting oprichten. De militaire centrales hebben
zich achter dit idee van het SZVK-bestuur geschaard
en de opdracht gegeven de uitvoering daarvan ter
hand te nemen. Het SZVD-bureau is verzocht uw Advi-
seur Ziektekostenregelingen ler zake te blijven informe-
ren en van verdere voorlichting te willen voorzien. Nieu-
we ontwikkelingen eïc. zullen worden gepubliceerd in

het Mededelingenblad,

tu@



HET NIEUWE ZORGSTELSEL PER 1.1.2006 EN WAT
STAAT DE VERZEKERDE TE WACHTEN
Bron: Mintsterte van VWS + Advrseur Zrektekosten-
regelingenlKVEO.

Stand van zaken
De 2e Kamer is op 2'1 december 2004 akkoord gegaan
met de wetsvoorstellen van de Zorgverzekeringswet
(ZVW) en de Wet op de Zorgtoeslag (WZT). De wets-
voorstellen zijn naar de 1e Kamer gestuurd voor behan-
deling. Op 28 juni 2005 zullen beide wetten in de 1e

Kamer worden behandeld.

Hoofdzaken
. Een basisverzekering voor curatieve zorg, verplicht

voor alle volwassen Nederlandse ingezetenen, die
momenteel verpl icht AWBZ-verzekerd zij n,

. De zorgverzekeraars zijn verplicht iedereen te accep-
teren en zil dienen daarbij minimaal het wettelijk vast-
gestelde basispakket aan te bieden.

. Een verzekeraar moet al zijn verzekerden dezelfde pre-

mie voor het basispakket in rekening brengen. Volgens
de wet moeten zil in ieder geval een polis zonder
eigen risico aanbieden.

. Door risicoverevening tussen verzekeraars zal de toe-
gang tot en de gelijke (maximale) premiestelling voor
het basispakket gegarandeerd kunnen worden.

. Voor de basisverzekering betaalt elke volwassene een

nominale (niet-inkomensafhankelijke) premie. Voor kin-

deren tot 1B laar zal geen premie verschuldigd zijn.
Daarnaast kent de ZVW een inkomensgerelateerde bij-
drage van verzekeringsplichtigen. Met de invoering
van de ZVW komt er voor alle verzekerden een premie-
regime. Om de financiële toegankelijkheid van de
zorgverzekering voor iedereen te waarborgen, komt er
een zorgtoeslag. De zorgtoeslag biedt een inkomens-
afhankelijke tegemoetkoming in de kosten van de te
betalen nominale premie.

. Alle burgers tezamen zullen globaal de helft van de
nationale premielast voor curatieve zorg dragen. De

andere helft komt voor rekening van de werkgevers.

Wat staat de verzekerde te wachten:
a. Verschaft hef basisverstrekkingspakket een redelijk

voldoende dekking?
Zal globaal overeenstemmen met het huidige Zieken-
fonds- en Sta ndaard pakketpol ispakket.

b. Zijn lacunes in basispakket af te dekken door aan-
v u I I e n d e ve rze ke ri ngen?

Verzekeraars houden een slag om de arm (medische
beoordeling). Een verplichting tot koppeling van basis-
en aanvullende verzekering bij één verzekeraar lijkt niet
gewenst.

c. Ben ik vr| in de keuze van verzekeraar?
ln principe wel. U mag jaarlijks van verzekeraar wisselen,
althans voor wat betreft de basisverzekering. Een verze-
kerde - thans verplicht of vrijwillig verzekerd - zal vanaf
2006 bij verzekeraar A een gelijke premie betalen.
Betrokkene kan dan ook beter dan nu vaststellen of hij

voor het basispakket bij verzekeraar B of C goedkoper
uit is.

d. Welke premie moet ik voor de basisve rzekering
betalen?

Per volwassene ruim 1000 euro per jaar. De verzekeraar
mag geen onderscheid maken naar leeftijd, geslacht,
gezondheid of inkomen. Kinderen tot 1 8 laar zijn gratis
verzekerd.

e. Wat dekt de Zorgtoeslag af, dus welke last komt
uiteindelijk voor mijn rekening?

Vanaf 2006 betalen gezinnen maximaal 5% van hun

inkomen. Alleenstaanden ten hoogste 3,5%. De Zorgtoe-
slag wordt - bij een tijdige aanvraag bij de Belasting-
dienst - uitbetaald in 12 termijnen, te beginnen in

december 2005. De Zorgtoeslag geldt niet voor aanvul-
lende verzekeringen.

f /s eigen risico toegestaan bij de basisverzekering?
Een verzekerde kan een korting op ziln premie krijgen
door (vrijwillig) te besluiten tot een eigen risico. Die mag
variëren tussen de 100 en maximaal 500 euro.

g. Wat behelsÍ de no-clarm teruggave regeling?
Al op 1 januari 2005 heeft het kabinet een no-claim
regeling voor ziekenfondsverzekerden ingevoerd, het-
geen in feite een eigen risico betekent. Hier kan men

echter niet van afzien. Wie in een kalenderjaar minder
dan €255,- aan ziektekosten maakt (m.u.v. de huisarts)
krijgt het verschil tussen €255,- en de gemaakte kosten
terug.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
De Ministerraad heeft ingestemd met de ontwerpwet
Maatschappelijke Ondersteuning. Deze we| zal vanaf
2006 stapsgewijs worden ingevoerd. Gemeenten worden
met de WMO verantwoordelijk voor het organiseren van

de lokale maatschappelijke ondersteuning. Het doel van

de WMO is zoveel mogelijk mensen te laten meedoen in

de samenleving. Gemeenten krijgen bijvoorbeeld de
taak de sociale samenhang te bevorderen, mantelzorg
te ondersteunen en voorzieningen aan te bieden voor
mensen met een beperking, zoals huishoudelijke hulp.
De Ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wets-
voorstel voor advies aan de Raad van State zal worden
gezonden.



De AWBZ en de WMO
Wij kennen al jaren de AWBZ. Elke Nederlander
(inclusief 65-plussers) moet hiervoor premie betalen.
Het beleidsvoornemen is, dat de AWBZ in de toekomst
alleen nog maar toegankelijk is voor mensen die zorg
het hardste nodig hebben. Hiermede heeft men op oog:
a. Chronisch zieken
b. Lichamelijk- en verstandelijk gehandicapten
c. Mensen in verpleeg- en verzorgingshuizen
d. Mensen die langer dan een jaar voor psychiatrische

hulp opgenomen worden.
Thuiszorg valt onder de AWBZ en wordt ondergebracht
onder de nieuwe WMO. ln dit verband zijn de criteria
voor thuiszorg aangescherpt. ln het nieuwe beleid zal

het Regionaal Advies Orgaan (RlO) strenger beoordelen
of iemand voor AWBZ-zorg in aanmerking komt. De aan-
gescherpte hoofdregel van het RIO zal luiden: lemand
komt pas voor professionele AWBZ-zorg in aanmerking
als (gezonde) gezinsleden of andere huisgenoten deze
niet op verantwoorde wijze kunnen bieden of zwaar wor-
den belast. De zorg die gezinsleden of huisgenoten
kunnen overnemen ziln: Het verzorgen van maaltijden,
boodschappen doen, bedden verschonen, kleine huis-
houdelijke karuueitjes opknappen. Als bijvoorbeeld de
partner een drukke baan heeft of studeert en aangeeft
geen tijd te hebben voor zorgtaken, is er toch geen recht
op AWBZ-zorg. Als iemand kortdurende zorg nodig heeft

met uitzicht op herstel, dan kan de partner helpen met
eten, drinken, toiletbezoek en lichaamverzorging.
Wanneer de zorg langer dan drie maanden nodig is, is
sprake van mantelzorg. Hiermede wordt bedoeld de
zorg die iemand geeft aan een familielid, een vriend of
partner. Vrijwel alle soorten zorg kunnen onder de man-
telzorg vallen. Het kan gaan om een eenvoudige hulp als

het doen van boodschappen, maar ook de verzorging
van een (ernstig) zieke. Als deze zorg wordt gegeven, is

er ook geen recht op AWBZ-zorg. Maar als een mantel-
zorger (bijv. de partner) ,le zwaar wordt belast, kan deze
wel alsnog een beroep doen op de AWBZ-zorg, bijv, als

de partner parttime is gaan werken, om mantelzorg te
kunnen geven. De zorg behoevende kan bijvoorbeeld
een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen, waar-
uit de partner wordt betaald voor de verleende zorg. Als
er echter andere voorzieningen in de woonomgeving zijn

waar een beroep op kan worden gedaan, zoals een

boodschappendienst, maaltijdendienst of naschoolse
opvang voor jonge kinderen, kan ook weer geen beroep
worden gedaan op de AWBZ. Teneinde willekeur bij de
advisering over AWBZ-zorg te vermijden en deze duide-
lijk onder de aandacht te brengen van de burger, die
nog steeds rekent op steun van de overheid, is het te
hopen dat de uitvoeringsregels duidelijk bekend worden
gesteld, zo nodig door deze op te nemen in de wet.
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Arnhem
CGPA regio Arnhem (voormalige LSK)
Voozitter: N. Mol
Platenmakersstraat 85, 6661 HL Elst
Tel. 0481 37 41 16
E-mai I n.mol@wanadoo.nl
Secretaris. J.W. van Rossum
Oude Eerbeekseweg 13
697'1 BL Brummen
Tel. 0575 56 13 49
E-mai I j.w.v. rossum@hccnet. nl
Penningmeester: W. Venrueij

Hof van Cambridge 169
7007 GP Doetinchem
Tel. O3'14 32 49 97
E-mai I wi mvenrueij@wanadoo. n I

Commissaris: W.J.M.M. de Theije
Goltackers 104, 6931 HE Westervoort
Tel. 026 31 18 577
E-mai I w.detheije@planet. nl

Commissaris: R. Willemsen
Zwanenveld 66-21, 6538 RX Nijmegen
Tel. 024 34 46 963
E-mail wibo@veteranen.nl
Girorekening 3149250
t.n.v. Contactgroep Postactieven regio
Arnhem, te Doetinchem
ERE VOORZITTER: Dhr H.T Jongerrus
Schiedamhof 29, 6843 KT Arnhem
Tel. 026 38 19 036

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

De Peel
CGPA Groepen Geleide Wapens
Voorzitter: R. P Schouten
Krijten 51, 5403 PK Uden
E-mail robirm@hotmail.com
Secretaris: E. Janssen
Pionier 21, 5409 BE Odilliapeel
E-mai I erikjanssen@hetnet. nl
Vice voozitter: G,C.M. Boogaarts
Gaasthuisstraat 29, 5708 HH Helmond
E-mail fred. boogaarts@chello.n I

Penningmeester: Herman Vriesema
Patrijsstraaï 31, 5764 RS De Rips
Tel. 0493 59 98 44
E-mail hermanvriesema@planet.nl
Of: Postactieven Groepen Geleide Wapens
t,a,v Stafgroep Voorlichting Groep Geleide
Wapens
Postbus 503,1 5800 GA Venraij
Tel. 0493-598045
E-mail hsvo@ggwdp.af.dnet.mindef. nl

Eindhoven
CGPA regio Eindhoven

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

Secretaris. L.A Damen
Roerstraat 49,5626 DS Eindhoven
040 26 23 122
E-mai I ludo.damen0l @freeler.nl
Penningmeester. H.M.G. van Soest
Duivenlandstraat B, 5628 KW Eindhoven
Tel. 040 24 15 584
E-mail h.van.soest@hetnet. nl

Vice voorzitter: J. van PA. Roolvink
Evreuxlaan 115,5627 PT Eindhoven
Tel. 040 24 27 383
lid l2e Penningmeester: H. Bosch
Scherpenheuvellaan B, 5628 TT Eindhoven
Tel. 040 24 25 419
Lid. D.H. Mulden Dalem 6,5527 JG Hapert
Te|.0497 33 02 09
E-mai I dhmulder@freeler.nl
Lid: H.G. Sepers
Leemgravenwei 6, 5551 RA Valkenswaard
Tel. 040 20 41 376
E-mail h.sepers@chello.nl
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Gilze-Rijen
CGPA regio Gilze-Rijen
P/a Vliegbasis Gilze Rijen

Postbus 49,5120 M Rijen

E-mai I pagzrij@hotmail.com
Voozitter. W.H J. Logt
Secretaris: WJ.A.L. van der Meere
Aalbersesïraal10, 5121 VB Rijen
Tel. 0161 22 42 31

E-mail wvdmeere@wanadoo. nl
Penningmeester: FH.A. Blósser
Leden: A. Witmont en A.T van der Heijden

Leeuwarden
CGPA regio Leeuwarden
Voozitter. E. PW. Wiener
E-mai I epw.wiener@hccnet. n I

Spanjaardslaan 1 12, 8917 AW Leeuwarden
Secretaris M. Cats
Brandenmeer 44, B91B GH, Leeuwarden
E-mail pa-lwd@planet.nl
Penningmeester: A. Lelie
Trui Jentinkwei 12,8915 JK Leeuwarden

E-mail fanthomas@hetnet.nl
Lid: P Siemeling
Westerparkstraat 31, 8913 CB Leeuwarden
E-mail phsiemeling@hotmail.com
Girorekening 9428701
t.n.v CGPA Regio Leeuwarden

Nieuw Milligen
CGPA regio Nieuw Milligen
Voorzitter G. J.W Feh ren bach
Anna Paulownalaan 25,7316 CS Apeldoorn
Tel. 055 57 90 936
E-mail touch-and-go@fehren bach. n I

Penningmeester: J.G. Kools
Schopenhauerstraat 1 59
7323 L.W. Apeldoorn
Tel. 055 36 63 217
E-mai I j. g. kools@freeler. n I

Secretaris: E Ouwerkerk
Rakkersveld 116, 7327 GD Apeldoorn
Tel. 055 53 33 033
E-mai I f.ouwerkerk@planet. n I

Lid: A. Sorel
H.M Mesdagstraat 32,7312 LP Apeldoorn
Tel. 055 35 59 094
Lid: J. vd. Spoel
Couperusl aan 1 49, 3842 AD Harderulijk
Tel. 0341 41 74 35
Lid (plv. secretaris). J.L. Mulder
Van Haeftenpark 49,7316 NJ Apeldoorn
Tel. 055 52 16 384
E-mai I jlmulder@hetnet. nl

Rhenen
CGPA regio Rhenen
p/a Postbus 203, 3910 AE Rhenen
Voorzitter: J.G. Koning
Goudenregenplantsoen B, 3911 TZ Rhenen
Tel. 0317 61 47 46
Secretaris: J.J.A. Fontein
Donderberg 30, 3911 JX Rhenen
Tel. 0317 61 33 30
E-mai I s27 e11 @hetnet. nl
Penningmeester: Mevr E.E. Rijksen-Nas
Valleiweg 89, 3911 DB Rhenen
Tel. 0317 61 38 14

Aktiviteiten: J. van Arkel
Van Bentheimhof 58
Te|.0317 61 5623
E-mai I ja nvanarkel@veteranen. n I

Activiteiten: K.H Peenenman
De Reehorst 4'1, 3958 EK Amerongen
Tel. 0343 45 35 10

Soesterberg
CGPA regio Soesterberg
Voozitter: J.A. Koningstein
Wolfsmelk 1, 3738 TC Maartensdijk
E-mai I konigstein32@veteranen.nl
Secretaris: C. Huisman
Versteeghlaan 50, 3769 BN Soesterberg
E-mail huisman4602@hetnet.nl
Penningmeester: B. Petersen
Rigolettostraaï 18, 3816 TR Amersfoort
E-mai I timoreno@hetnet. n I
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Leden: J.M. Verburg
Karolingersweg '170

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

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

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

Lid / commissaris B.G. Jansen
Herculesstraat 38, 7521 DJ Enschede
M.A. van Drunen, Umbrialaan '13

7577 KA Oldenzaal
E-mai I mvandrunen@home. nl
Postadres CGPA Twenthe P/a Vliegbasis
Twenthe t.a.v Bestuur CGPA Regio Twenthe
Geb. Z1Bc, kamer K2.15
Postbus 5013 7500 GA Enschede

Volkel
CGPA regio Volkel

Zeelandsedijk 10,5408 SM Volkel

Voozitter: W.D den Ouden
E-mai I wdenouden@hetnet. nl
Secretaris: K. Mars
E-mail marskees@hetnet.nl
correspondentieadres CG PA Volkel
p/a stafgroep Voorlichting
Postbus 10150, 5408 ZW Volkel

Penningmeester: R. Postma
Leden: J. van Soest, H. Geurts,
T Roosenboom, A. Boeder
Girorekening 2641799
t.n.v. CGPA Regio Volkel te Uden
ERE VOORZITTER: Dhr Gijs Jonker

Woensdrecht
CGPA regio Woensdrecht
Voozitter: C. Boshuizen
Lijsterbesslraaï 11

4711 RJ St. Willebrord
E-mai I boshttc@euronet.nl
Plv. voorzitter: S. Heringa
Lambertijenlaan 49
4617 EV Bergen op Zoom
Tel. 0164 23 8279
Secretaris: EE.C. Voet
Dennenlaan B,4631 BH Hoogerheide
E-mai I fu-international@wxs. nl
Penningmeester: C.EW, Rietveld
de Hortensia 42,4631 DE Hoogerheide
E-mai I cfw.rietveld@planet.nl

Militair Luchtvaart Museum
Kamp vanZeisl2 - 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
Alexa nderkazer ne Gebouw 204
Van Alkemadelaan 357
2597 BA Den Haag
Correspondentieadres
Postbus 20703
2500 ES Den Haag
Telefoon 070 31 65 335
Fax 070 31 65 550
E-mai I slh@bdl.af.dnet.mindef. nl

Postactievenkaart
Ad res 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
heI2 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 "Registratieformul 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.

ORGANISATIE ELEMENT

CCPKLu

BEREIKBAARHEID

POSTADRES tevens
REDACTIE ADRES

MILITAIR POSTADRES
Dit alleen vanaf militaire
onderdelen

Staf Bevelhebber
Chef - Kabinet
Bureau Postactieven

Opper Off b.d: Vacature
Beleid: Joop Melisie
Coórdinator Open Dagen: Willem Aben
KLuPActief: Ko Norg
Adm: Sharita Khemai-Ramawad hdoebe

Telefonisch: 070 339 66 60 I 60 28

Fax: 070 339 68 28

E-mail:

KLUIM:

ccpklu@bd l.af.d net. m i ndef. n I

BDL
BDL Khemai

Hoofd kwartier Koni nkl ij ke Luchtmacht
Staf Bevelhebber / Kabinet / Postactieven

Postbus 20703
2500 ES Den Haag

Hoofd kwartier Koninkl ij ke Luchtmacht
Staf Bevelhebber / Kabinet / Postactieven
MPC 58 L

tt@
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