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Colofon
KLuPActief (verschijnt tot nu toe vier maal
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 wetens-
waardigheden voo[ ovel van en door
postactieven zelf en is natuurlijk een

forum voor de lokale besturen. De leiding
van de Koninklijke Luchtmacht zal u als

lezer op de hoogte(gaan) houden van

nieuwe ontwikkelingen binnen de KLu.

Samenstelling & Redactie:
Ko Norg

Redactie adres:
Zie pagina nuttige adressen.

Met speciale dank aan:
Joop Melisie, Willem Sessink, Jos Brunt,
Bert vd. Broeke (NIMH), Joop Koningstein,

Cees Boshuizen, Willem Logt, Ludo
Damen, Jan v,d. Spoel, Toon Hussaarts,
Ton Lelie, Raadsman Bart Hetebrei,
Willem den Ouden, Kapitein Willem

Regterschot, Bert Vonk, Joop de Jong,
Piet Michielsen, Jos Janissen en vele
anderen.

Verantwoording van de in dit nummer
opgenomen foto's en cartoons:
Alle foto's zijn belangeloos ter beschikking
gesteld en zijn met toestemming van

betrokkenen geplaatst. Met speciale dank
aan de Fotovlucht Vliegbasis Soesterberg
voor het beschikbaar stellen van de foto

op de voorplaat en aan het NIMH alsmede
de Redactie van Veilig Vliegen.
De cartoons zijn van de hand van

Ton van Andel.

De in dit blad opgenomen artikelen zijn
volledig voor rekening van de auteurs.
De artikelen weerspiegelen daarmee niet
per definitie de visie van de KLU-leiding.
De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden artikelen te weigeren, redi-
geren of in te korten. Aan de inhoud van

dit blad kunnen geen rechten worden
ontleend. Overname van artikelen is toe-
gestaan, mits de bron wordt vermeld.
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GOEDE START 2c,06
Als gevolg van het uitrollen van
de nieuwe KLu postactievenpas ilffi : =,:"#[iJ.'4"Str',"
i:":ii;r:'{i{;{!::,i";ïiri,r,"f:!i:::;:^"ï"r^rË11U",s,Ë*::ffi ;

iïïi,;'ï{,}tJ;í.3r'i33!ï"uïr;;:i?::;:"iËtrzrr;)W
Binnen het CLSK is eind 2005 gestart met het uitrollen
van de Doelgroepkaart KLU (DGK-KLu) met behulp van
het IVAN-IV en Kaart ManagemenÍ Sysfeem (KMS) DGK-
KLu. Als deel van de Doelgroepkaart KLU is er een sepa-
rate doelgroepkaart ontwikkeld en gereserveerd voor de
Postactieven van de Koninklijke Luchtmacht. Op grond vanl-Z=Pr.-- bijlage bij deze
doelmatigheid worden deze doelgroepkaarten Klu Postac- #"*" KluPActief ontvangen. Dit for-
tieven gelijktijdig met het actieve bestand uitgerold. Om de muller kan na invulling worden toegestuurd aan

uitrol voor de Postactieven ook goed te laten verlopen, is de "dichtstbijzijnde" CGPA. CGPA-leden, die ver weg
het begin van hetjaar gebruikt voot de voorbereiding en wonen van het "moederonderdeel" wordt daarmee
training van zowel de bestuursleden van de CGPA's alsme- een extra tocht naar dat onderdeel bespaard.
de van het Bureau Postactieven. De CGPA besturen zullen aan de hand van de ont-

vangen formulieren een schema opstellen en betrok-
WERKWIJZE kenen oproepen voor het maken van de foto.

Algemeen
Het invoeren, via KLUllV, van het KMS DGK-KLu met GeÍegistrcede KLU Postactieven maar geen CGPAlid
de benodigde gegevens en Íoto van de betrokken Deze personen kunnen zich door het insturen van hun

KLU Postactieven zal op het onderdee in de fotostu- gegevensformulier aanmelden bij de dichtstbijzijnde
dio bij het HBIV plaatsvinden. Uitgangspunt bij deze CGPA. "Moeili.lke gevallen" (bv woonachtig in het bui-

activiteiten is een maximale ondersteuning en betrok- tenland) kunnen zich richten tot het Bureau Postactie-

kenheid van bestuursleden van de regionale KLU ven (Sharita). Vervolgens zal door Sharita met betrok-
Contactgroepen Postactieven (CGPAs). lvlet behulp kene en de CGPA van een conveniërend onderdeel
van de ingevoerde informatie in het KIV1S DGK-KLu worden afgestemd waar deze postactieve zal worden
zal het afdrukken en de uiteindelijke verstrekking van opgeroepen. De benodigde naam- en adresgegevens
de doelgroepkaarten aan de Postactieven worden zullen vanuit het Bureau Postactieven aan de betreffen-
verzorgd door het Bureau Postactieven (Sharita). de CGPA worden verstrekt, waarna ook zij in het lokale

schema kunnen worden opgenomen.
Lokaal Voor vragen en/of aanvullende informatie over het uit-
Op de onderdelen zal door de regionale CGPA, in rollen van de Doelgroepkaart KLU Postactieven kunt u

overleg met het HBIV bloktijd(en) per week voor de terecht bij CLSIíKAB/ Bureau Postactieven dan wel bij

opname van de gegevens en foto voor de Doelgroep- de regionale CGPA. Voor namen, adressen, telefoon-
kaart KLU Postactieven worden gereserveerd. Ten- nummers en dergelijke wordt veMezen naar KLUPAC-

einde de procedure te versnellen en te vergemakke- tief te weten de pagina's achterin met nuttige adressen.
lljken zal elke postactieve een gegevensformulier als (door Joop Melisie)

Effing, T.H.J.
Vuuren van, R.W.M.
Kuis, J.
Dubbelaar, B.
Flach, G.W.
Horst-de Beauvesier Watson, G.
Bauman, J.M.
Clason, H.J.
Elting, C.J.M.
Feller, W.
Schipper, D.

Moliérelaan 52
Grouw 6
Donjon 130
Blimbing lndah Utara Blok D4
Lijsterbeslaan 9

Tuinbouwstraat 16

Wilhelminalaan 28
Schwarzenbergstraat 1 5

Mr. Hertsigstraat 1B

Fr. Hendrikstraat 6
Boekweit 16

5924 AN
3068 LB
4131 XJ
651 26
8603 BW
7545 EL

4872 BX
9044 NA
5764 PS

5502 TG
7577 HN

Venlo
Rotterdam
Vianen
Malang
Sneek
Enschede
Etten- Leur
Beetgum
De Rips
Veldhoven
Oldenzaal
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APRIL

MEI

JUNI

JULI

AUGUSÏUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

1

I
14
22
23
11

7
17
19
20
12
3

3

4
I
XX

11 of 18

17

30
XX

13
16-17
20
28
28
29-217
1

XX

6-9
16

XX

30
6

6
12

XX

21

22
28
4
10
25
I
14

15

16

12

XX

Twenthe
Woensdrecht
Rhenen
Eindhoven
Leeuwarden
Rhenen
Arnhem
Arnhem
Den Haag
Woensdrecht
Arnhem
Gilze Rijen
Twenthe
Algemeen
Rhenen
Nw Milligen
Arnhem
De Peel
Leeuwarden
Arnhem
Rhenen
Algemeen
Eindhoven
Woensdrecht
Gilze Rijen
Arnhem
Algemeen
Woensdrecht
Arnhem
Leeuwarden
Nw Milligen
De Peel
Twenthe
Gilze Rijen
Rhenen
Nw Milligen
Woensdrecht
Eindhoven
Leeuwarden
Twenthe
Rhenen
Den Haag
Woensdrecht
Rhenen
De Peel
Eindhoven
Rhenen
Nw Milligen

Social
Excursie naar scheepswerf "De Schelde" in Vlissingen
Bijeenkomst en maaltijd
Algemene Ledenvergadering en Social
Reunie, lnloopmiddag
Bijeenkomst en maaltijd
Paasbingo
Paasbrunch
Voorjaarsbijeen komst tevens Al gemene Ledenvergaderi ng
Algemene Ledenvergadering met aansluitend rijsttafel
Al gemene Ledenvergadering
Algemene Ledenvergadering
Reunie i.v.m. het 2)-jarig bestaan van de "Oud Twenthenaren"
Dodenherdenking SSB. Det. Postactieven 4 personen per CGPA

Busreisje en maaltijd
Bijeenkomst met autopuzzelrit
Dagtocht
Social met Algemene Ledenvergadering
Bezoek Koninklijke Marine Den Helder
Vakantiereis Zwitserland??
BBQ
Klu Open Dagen Vliegbasis Leeuwarden
Zomersocial met barbecue
Excursie naar kerncentrale te Doel in Belgie
Bijeenkomst met etentje
Campingweekend
Dodenherdenking SSB. Det. Postactieven 4 personen per CGPA

Verjaardag KLu. lnschrijven diverse activiteiten op de basis mogelijk
Camping weekend
Bezoek orchideeentuin Luttelgeest
Zomerbijeenkomst met barbecue
Excursie (bestemming volgt nog)
Jaarlijkse Dagtocht
Bijeenkomst met etentje
Bijeenkomst en maaltijd
Bezoek NATO-basis Geilenkirchen (AWACS) met busvervoer
Bezoek aan Marshall Museum te Overloon met busvervoer
Activiteit buiten de basis
lnloopmiddag
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
Busreisje en maaltijd
Najaarsbijeenkomst
Lezing en filim over Mitchell, Afsluiten met hapje en drankje
Bijeenkomst en maaltijd
Eindejaarssocial
Najaarssocial
Bingo en Kerstmaaltijd alsmede reunie
Sportdag/boswandeling met lunch en diner
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P.M. Bogaards, Bisonstraat rr!, Gemert

P. van der Zwaag, Bennemastate !, Leeuwarden

I. van der Schaaf, Oe Drift 2.2-4, Drachten

f.f. Hendriks, Emmastraat 69, Rozenburg

D. KIik, Ogier van Cralingenpark 8, Rotterdam

I.E.A. Saueressig, Dorpsstraat 16, Riethoven

E.H. Dekker, Exloërweg ro, Ees

P. Wilde, Vaalserbergweg 285, Eindhoven

B.A.M. Lenssen, Koppenhoek 55, Eersel

A.P.A. van den Elshout, Baarle- Nassau

L.P. Verlinde, Essenburg 96, Dordrecht

C. Brand, Provinciepassage 8, Alphen a/d Riin
H.A. de Vries, WesterflieÍ rz,, Hengelo

W.A.C. Spierings, Ony* 24, Zoetermeer

H.A. Rieck, Dunantstraat Szz, Zoetermeer

K.R. Kuiiper, Amarildiik 88, Roosendaal

f.A. Oplaat, Tiigaardenstraat 88, Oldenzaal

W. de Boer, faagvelden 34, Best

P. Bosland, Stevinstraat zSz,Den Haag

B.H.W.Giisberts, Boswachter 16, Leusden

F. Holdert, Liisterbeslaan 42, Riiswiik

A.l.H. Gerrits, |adestraat 44, Niimegen

C.f . Rijksen, Valleiweg 89, Rhenen

A.M. Bessums-Guns, Diederikstraat 5o, Gemert

A.M.l. van Hout-Werts, Kruisweg zz,Yeldhoven
D. van Hoolwerff, Gen. Spoorlaan 6z flat 29o, Riiswiik

f. van Dongen, Soendastraat3r, Enschede

P. van Zanten, Park Vossendijk 323, Hoogvliet

P.f. Stappers, Wederikkreek 13, Leiderdorp

I. Hazes, Toon Borghuisstraat 53, Oldenzaal

H.D. Rabe, Sleggeplantsoen 43, Arnhem

M. I. L. Kriinen, Heelmeestersdree Í 3rz, Apeldoorn

H.W. Plazier, Kon. Lodewiiklaan 116, Apeldoorn

K. Oosterveld, W. van Hall-Iaan 8, Zeist

I.A.F. Danner, Malvert 24o8, Niimegen

Ridder der Militaire Willems-Orde overleden
Sergeant-vlieger b.d. Gerardus Meinar-
dus Bruggink is op 5 december j.l. op
88-jarige leeftijd overleden. 'Tub'- zo
genoemd vanwege zijn geboorteplaats
Tubbergen - kreeg de onderscheiding
Ridder der vierde klasse der Militaire
Willems-Orde voor zijn optreden op
7 maarï 1942 in dienst van het
Koninklijk Nederlands lndisch Leger:
Ondanks overmacht van de vijand
verleende hij luchtsteun aan de grond-

troepen tussen Tjiater en Bandoeng ter verhoging van hun
moreel. Bruggink werd op 1 juni 1955 op eigen vezoek
eervol ontslagen uit de militaire dienst. De laatste jaren
woonde hij in de Amerikaanse staat Alabama. Tub was
één van twee laatste nog levende Ridders der Militaire
Willems-Orde van de Koninklijke Luchtmacht.
Ondanks de aanzienlijke tijd die ligt tussen zijn overlijden
en het uitkomen van deze editie van KluPActief vonden
we het gepast om zijn heengaan alsnog te memoreren.

Dat zii rnogen rusten in vrede

Foto: Gerard Casius



Zoals te doen gebruikelijk wordt er

elk jaar een dag georganiseerd
waarop de besturen van de CGPAs

in de gelegenheid worden gesteld
om de leiding van de Koninklijke
Luchtmacht te ontmoeten. Deze

dag, vanaf nu vanwege de reorga-
nisatie Commando Raad Dag
geheten, vond ditmaal plaats oP

20 december j.l. op de Binckhorst-
hof in Den Haag. Nadat zo rond de
klok van 10,00 uur iedereen gearri-
veerd was, werd de dag gestart met

de ontvangst en een kopje koffie.

Gezien de lange afstand, die som-
mige besturen moesten afleggen en

vanwege het trotseren van de
gebruikelijke files in de ochtend-
spits, geen overbodige luxe. Het

Hoofd Operatiecentrum KLu, de
Kolonel A, Tieland, beet de spits af
met een briefing over de uitzendin-
gen waaraan momenteel door de
Koninklijke Luchtmacht wordt deel-
genomen. Met behulp van slides
werd een overzicht gegeven van de

situatie in Afghanistan waar onder
meer een 'gemengd' detachement
van de Nederlandse en Belgische
F-16's actief is, lndien de situatie
daarom vraagt, blijkt het ook van

groot belang om 'eigen' luchttrans-
port in de regio ter beschikking te

hebben, Gaandeweg de briefing
werd duidelijk dat de Nederlandse
inbreng in de desbetreffende regio
van groot belang is ten aanzien van

het verbeteren van zowel de infra-
structuur als de militaire en politieke

stabiliteit. Dit laatste door het opzet-
ten en laten functioneren van lokale

besturen, Ook
werd ingegaan
op de mogelijke
ontwikkelingen
ïen aanzien van

toekomstige
(KLu)operaties
in Afghanistan,
Verder werd
nog gesproken

over de aanwezigheid van twee Fok-

ker-60's op de Nederlandse Antillen

ten behoeve van maritieme patrouil-

letaken, hetgeen in ieder geval tot

medio 2007 zal duren. Gelet oP de

volle agenda van de Kol. Tieland,

vond deze duidelijke en verhelderen-

de briefing plaats voor de officiële
opening met een woord van welkom

door de CCPKLu. Vervolgens heette

de wnd. Chef Kabinet, Luitenant-

Kolonel J. Kos, de aanwezigen van

harte welkom namens de Comman-

dant Luchtstrijdkrachten. Hij gaf aan

dat de C-LSK groot belang hecht
aan het postactievenbeleid zoals dat

momenteel plaats vindt, De C-LSK

zal er naar streven om dit in de

komende jaren te conttnueren. Ook

zal worden geprobeerd om (nog)

meer dan nu het geval is een

beroep te doen op de KLu Postac-

tieven. Hierbij wordt onder meer
gedacht aan promotieactiviteiten,
rondleidingen, stagebegeleiding en

assistentie in de voorbereiding van

of tijdens KLu Open Dagen.
De Overste Kos spreekt namens de

C-LSK uit dat de zogenaamde Com-

mando Raad Dag ook in de komen-

de jaren zal worden gehandhaafd
en wenst de aanwezigen nog een

prettige dag toe. Hierna geeft de

CCPKLu een overzicht van het bijna

voorbije jaar. Ook in 2005 is weer
gebleken dat de aanwezigheid van

DE ' Tent " op de KLu Open Dagen

te Gilze-Rijen een groot succes is
geweest. Zowel het ontmoetings-
punt voor KLu Postactieven als de

tent voor de Doelgroepen met lang-

durig zieke en/of gehandicapte kin-

deren zijn niet meer weg te denken,

Hij stelt tevens dat de 12 Contact-
groepen, CGPAs, in blakende
gezondheid verkeren. Dit blijkt

onder meer uit de ledengroei en de

vele activiteiten die door de diverse
verenigingen worden georgani-
seerd . Zelfs meerdaagse reizen

naar het buitenland. Vooral door-
gaan dus! Kijkende naar ons blad

KLuPActief mogen we constateren
dat door de lezers veel koPij wordt
aangeleverd. Ook merken we aan

de reacties dat het blad wordt
gewaardeerd. Dit is zeker iets waar
we erg blij mee zijn en wat het blad

maakt wat het graag wil zijn, name-

lijk een blad voor en door KLu

Postactieven. Ten aanzien van 2006

merkt de CCPKLu onder meer oP

dat het belangrijk is een netwerk te
hebben om zaken te doen of te
overleggen. Op de vraag over een

eventuele uitbreiding van de defini-
tie 'postactieven' wordt gesteld, dat

op termijnzal worden bezien of ver-

ruiming naar bijvoorbeeld een

representati eve, kortere d ienperiode
bij de KLu kan plaatsvinden. De

invoering van de KLu DoelgroeP-
kaart voor Postactieven staat voor

de deur en zal begin 2006 een aan-

vang nemen. Een positieve zaak.
Het zal per contactgroep geregeld
worden. De CGPA-bestuursleden,
die deze activiteit op zich zullen

nemen, zullen op de verschillende
KLu-onderdelen de benodigde trai-

ning en assistentie krijgen. Ten aan-

zien van het PA-logo (ogenschijnlijk
een 'never ending story') kan wor-

den gezegd dat'onze' vormgever
(TDS) momenteel bezig is om met

als basis enkele door postactieven

aangedragen onderwerpen een

logo te ontwerpen, wat aan de
inmiddels hoog gespannen ver-

wachtingen voldoet. Op de komen-

de KLu Open Dagen op de Vliegba-
sis Leeuwarden zal, zoals hiervoor



reeds werd aangegeven, de Postac-
tieven 'Tent' weer een prominente
plaats innemen . Zoals de laatste
jaren gebruikelijk zullen ook nu weer
doelgroepen van kinderen, die spe-
crale aandacht behoeven, een bij-
zondere gastvrijheid van de Konink-
lijke Luchtmacht genieten onder de
zorgen van de Postactieven. Een

keuze met betrekking tot de regio-
nale scholen en'of instellingen, die
hiervoor zullen worden benaderd,
wordt binnenkort gemaakt. Daar-

naast is het voor een plezierige,
evenwichtige bezetting van onze
'Tent' als ontmoetingspunt noodza-
kelilk de bussen, die door de
CGPAs zullen worden ingezet voor
het vervoer van Postactieven naar
de Vliegbasis Leeuwarden, zoveel
als rnogelil< te verdelen over beide
dagen A s laatste wordt nog opge-
merkt oat ten aanzien van de onder-
steunenCe rol voor de KLu van
Postact even de CCPKLu dit zeker
zal promoten, waarbij naast gebruik
van het 'netr,nrerk' ook gebruik zal
worden gemaakt van de inÍormatie
zoals deze nu al aanwezig is op de
PA-reg istrati efo rm u I ieren. Echter;
ook de besturen van de respectie-
velijke CGPAs kunnen hieraan zelf
al een bildrage leveren door hun
contacten met leidinggevenden op
de respectievelilke Luchtmachton-
derdelen. lnmiddels was het de
hoogste tijd geworden om even de
benen te strekken. Tijdens het aperi-

tief in de Officiersmess was ook de
C-LSK aanwezig. 'Voor de vuist
weg' gaf hij een kort maar boeiend
overzicht inzake de veranderingen
in de KLu-organisatie als gevolg van
de 'verpaarsing'van de Krijgs-
macht. Ook blikte hij terug op een
voor de Koninklijke Luchtmacht druk
en enerverend jaar. De C-LSK was
dan ook van mening dat de KLu

zich laat zien als een uitermate pro-
fessionele en flexibele organisatie.
Hierna kon worden genoten van een

uitstekend verzorgd
lopend lunchbuffet.
Hier werd, in aanwe-
zigheid van alle Com-
mando Raad leden,
door alle aanwezigen
druk bijgepraat over
de meest uiteenlo-
pende onderwerpen.
Na de lunch werd
een briefing gegeven
door de Commodore
Drs. G.M. Bergsma in

de functie van Direc-
teur Planning & Con-
trol over de organisa-
tie van het nieuwe

Commando Luchtstrijdkrachten.
Gedetailleerd werd ingegaan op de
achtergronden van de reorganisatie,
de bestuurlijke vernieuwing en de
daarmee gepaard gaande bezin-
ning op de manier waarop het een
en ander vorm moet worden gege-
ven. Hierbij was het uitgangspunt te
komen tot een beter bestuurbare en

betaalbare
krijgsmacht. Met
andere woorden:
hoe gaan we
met ons budget
om teneinde een
goed uitgeruste
Koninklijke Lucht-
macht op de
been te houden
die berekend is

en blijÍt voor
haar taak, Ook
werd aan de
hand van enkele
voorbeelden

aangegeven dat de veranderde en
veranderende rol van de krijgs-
macht een betere samenwerking
tussen de verschillende krijgsmacht-
onderdelen noodzakelijk maakt.
Meer transparantie in de krijgs-
machtorganisatie is noodzakelijk.
Ook is het nodig een duidelijke
scheiding te zien tussen beleid, uit-
voering en ondersteuning. ln dit
alles is de ambitie aanwezig om te
komen tot beperking van het aantal
bestuurslagen om mede daardoor
te komen tot kortere lijnen tussen
'bestuur' en de operationele eenhe-
den. Na deze uitgebreide en zeer
onderhoudende briefing, waarin de
Commodore Bergsma er uitstekend
in slaagde om veel informatie op
een duidelijke manier op het aan-
dachtig gehoor over te brengen,
was er een eind gekomen aan deze
zeer informatieve dag. De wnd Chef
Kabinet, Luitenant-Kolonel J. Kos,

sloot de bijeenkomst door iedereen
te bedanken voor hun komst. Hij

sprak de hoop uit dat deze bijeen-
komst aan ieders verwachting had
beantwoord en memoreerde dat het
goed is dat de Postactieve Klu-ers
ook op deze manier bij de Koninklijke
Luchtmacht betrokken blijven.
Een prima contact en dito verstand-
houding tussen Klu-leiding en de
Besturen van onze 12 regionale
CGPAs is en blijft van wezenlijk
belang.



De hlstorle van 3m
De Northrop NF-S Freedomfighter is in de historie van de

Nederlandse Luchtvaart een bijzonder vliegtuig geweest.

Door de specifieke eisen die de Koninkliike Luchtmacht
aan het toestel stelde was de NF-1 op geen enkele wiize

meer te vergelijken met het standaardontwerp. Op maar
liefst tvvaalf punten week de NF-S af van de oorspronkelii-
ke F-5. Zodoende werd het vliegtuig eigenliik het prototype

voor een nieuwe generatie. Dit alles was noodzakeliik
gezien de taken die de KLU te vervullen had binnen de

NATO. Om een paar aanpassingen te noemen:
275 US gallontanks, sterkere motoren, een vanghaak en

een neuswiel dat in twee standen kon worden versteld
verschilden van het oorspronkelijke F-5 ontwerp. Hiertoe

was een versterkte vleugelconstructie toegepasÍ.
Als gevolg van al die aanpassingen moest b| de NF-S

alles opnieuw gecertificeerd worden, van de gedragingen
tijdens het vliegen tot en met a//es wat aan het vliegtuig
bevestigd kon worden. Ook moest er een nieuwe Flight-

manual worden samengesteld.

Het begin
Op 5 maart 1969 rolde de eerste NF-SA met als registratie

K-3001 uit de productiehal van de fabriek in Canada waarna

op 1 1 april 1969 het luchtwaardigheidsbewijs werd verkre-

gen. Vervolgens werd op Edwards AFB het vliegtuig uitvoe-

rig beproefd. Op vezoek van de KLu werd nog een tweede

evaluatieprogramma afgewerkt op Cold Lake AFB, waarna
de K-3001 op 29 juli 1971 op de vliegbasis Twenthe werd

afgeleverd. Hier werd vliegtuig aan de FTTU (Field Technic

Training Unit) toegevoegd om verder uit te evalueren. Omdat

de Koninklijke Luchtmacht de enige gebruiker van dit bijzon-

dere vliegtuig was konden geen fabrieksmodiÍicaties meer

uitgevoerd worden en moest het evaluatieprogramma in

eigen beheer voortgezet worden. Het ontwikkelen, aanbren-
gen en uittesten van veranderingen aan de NF-s dienden in

eigen beheer te geschieden. Om dit te kunnen realiseren

werd op 19 september 1971 de "Testgroep Vliegtuigbeproe-
vingen NF-5" opgericht, in de volksmond "Testgroep

K-3001" genoemd. Het in eigen beheer uitevalueren had

buiten de grote kostenbesparing tevens het voordeel dat er

een geweldige expertise werd verworven, die anders in

voorkomend geval gekocht zou moeten worden. Dat de

K-3001 als testvliegtuig werd gekozen komt omdat tijdens

de vliegproeven in Amerika en Canada het vliegtuig ten dele
gei'nstrumenteerd was ten behoeve van de ontwikkeling van

het Flightmanual. ln de ruimte, waar normaal gesproken de

boordkanonnen geplaatst waren werd uitgebreide test- en

meetapparatuur gemonteerd. Vele kilometers speciale test-

kabel werd door het gehele vliegtuig aangebracht om alle

sensoren (rekstrookjes) van onder andere de vleugels en

bepaalde rompdelen met de testapparatuur te verbinden.

Zo kon na callibratie bij elke testvlucht op elk moment de

vleugelbelasting worden bepaald en het dempinggedrag
worden gemeten en conclusies worden getrokken.

Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) was
gedurende de Testgroepwerkzaamheden altijd zeer nauw

betrokken bij alle proeven. Onder hun leiding en supervisie
werden de proeven uitgevoerd. De meet- en regelappara-
tuur waren dan ook meestal van het NLR afkomstig, tenruijl

het NLR ook de eindverantwoordelijkheid van het rapport
van bevindingen droeg. Ook werd de bij Fokker opererende
Military Support Groep (MSG) daar waar nodig bij projecten

betrokken. De operationele conclusies werden echter
bepaald door de Afdeling Operationele Behoeften van de
KLu. Om de meetmogelijkheden te vergroten werd een

oude radarwagen van de Koninklijke Marine door de test-

groep omgebouwd tot telemetriewagen ('Truus' genoemd)

en werd een extra zenderontvanger in het vliegtuig
geplaatst. Hierdoor was het mogelijk dat tijdens meetvluch-
ten belangrijk meetgegevens door het NLR konden worden

ft



bekeken om aan de hand van hun bevindingen tijdens
dezelfde testvlucht het vluchtpatroon te kunnen aanpassen
of eventueel de vlucht af te breken. Ook de zogenaamde
high speedcamera's van het type Millikan, die op diverse
locaties aan het vliegtuig met 200 beelden per seconde het

verloop van de gebeurtenissen konden vastleggen maakten

de K-3001 uniek. Na verloop van tijd werd door de aard van

de te testen opdrachten steeds meer parameters aan het

meetsysteem toegevoegd, waardoor er een uniek testvlieg-
tuig ontstond, met als gevolg dat bijna elk denkbaar meet-
gegeven voorhanden was,

Projecten
Er ziln in de NF-5 periode vele noodzakelijke veranderingen,
waarvan de Afdeling Operationele Behoeften van de KLU de
noodzaak en de wenselijkheid bepaalde op de K-3001

beproefd. ln hangaar 1 op de vliegbasis Twenthe was de
onderhoudswerkplaats van de K-3001 ingericht. Hier wer-

den alle proeven voorbereid, de instrumentatie aangebracht
of omgebouwd en onder meer kalibraties uitgevoerd, De

kalibratie van het vliegtuig en de instrumentatie waren de
basiswerkzaamheden die de nauwkeurigheid van de proe-

ven bepaalden. Alle gedigitaliseerde informatie moest met

minimale tolerantie aan de strengste eisen voldoen. Voor

elke testvlucht werden alle parameters gecontroleerd aan

de hand van een checklist. Elke minimale aflruijking kon zo in
de afwikkeling van de testgegevens meegenomen worden,
hetgeen een grote nauwkeurigheid in de eindrapportage
gaf, Onder andere werd de K-3001 aan de grond verankerd

om een basiscallibratie tot stand te brengen. Met "stoters"

van het NLR werden de vleugels, die van zeer vele rek-

strookjes waren voozien, gekalibreerd om bij testvluchten
precies te kunnen bepalen welke krachten er op de vlieg-
tuigvleugel kwamen en in welke frequentie. Deze zoge-
naamde fluttertesten waren van bijzonder groot belang om

de invloed op levensduur en metaalmoeheid te kunnen

bepalen. lmmers bij het afstoten van stores is sprake van

actie=reactie. Dezelfde dreun werd ook door de vleugel
ondervonden en het hebben van kennis over de manier van

uitdempen in de constructie van het vliegtuig was van groot

belang. Ook zijn naderhand dezelfde callibraties aan het

kielvlak uitgevoerd om te kunnen bepalen hoe groot de
enorme krachten zijn op de "hoofdbeam" van het kielvlak

wanneer een "knife-edge" (op z'n kant) werd gevlogen.
Wanneer het vliegtuig volledig gekalibreerd is kunnen proe-

ven en projecten worden verwezenlijkt met een grote mate

van nauwkeurigheid. De werkwijze van de diverse uitgevoer-

de projecten vonden in een bepaalde volgorde plaats. Er

werd een behoefte gesteld dat bij de Luchtmachtstaf
terecht kwam. Vervolgens werd een besluit over de wense-
lijkheid genomen en opdracht geÍormuleerd.

Lange Jannen
Een project dat heeft plaatsgevonden was onder andere het

aíwerpen van grote 275 gallontanks. Van de normale 150

gallontanks was alles met betrekking tot het af,ruerpen

bekend, echter alleen de NF-5 kon met z'n versterkte vleu-
gel de "grote/lange jannen" dragen. Een vliegtuig moet in
geval van nood te allen tijde de ballast onder de vleugels en

de romp op een veilige manier larvijt kunnen raken. De wen-
baarheid in een luchtgevecht is immers van levensbelang.
De vraag is echter of dat met hoge snelheid ook veilig gaat.

Zowel de belasting in de vleugel tijdens de separatie als het
gedrag van de gesepareerde 275 gallontank bij hoge snel-

heid waren vragen welke een antwoord behoeften. Daartoe
kreeg het NLR via de Afdeling Operationele Behoeften van

de Luchtmachtstaf de opdracht uit te zoeken wat wel en wat
niet kon. Daartoe werden een aantal275 gallontanks
beschikbaar gesteld. Aan het begin van het project bekeek
het Nationaal Lucht en Ruimtevaartlaboratorium aan de
hand van de bekende gegevens en berekeningen hoe e.e.a.

gerealiseerd kon worden. De uitkomst van dit ondezoek gaf

aan, onder welke omstandigheden dat op een veilige

manier kon gebeuren. Echtef praktische proeven moesten

eerst aantonen dat het in de praktijk ook daadwerkelijk zo

was. Daartoe werden een aantal tanks in een blokpatroon
beschilderd en genummerd. Tevens werd van elke tank het

aruaartepunt bepaald. Ook de plaats van afstoting en de
sterkte van de separatiecartridges spelen een rol in het
gedrag. ln het testvliegtuig K-3001 werden de van belang
zijnde parameters in het vliegtuig via de patchpanels (zie

unanru.willemsessink.nl) verbonden met de instrumentatie.
Voor het neuswiel en voor de arresterhooklocatie werden
"Millikan" high speed camera's geplaatst, die met 200 beel-

den per seconde het af,ruerpen konden filmen, De K-3001

was gereed voor de proef. Na een uitgebreide pre-flight en

kalibratiecontrole's werd koers gezet naar Vlieland om de
tank af te werpen. Vlak voor de separatie werden de laatste

controles uitgevoerd, de instrumentatierecorder en de
camera's gestart en nadat de door het NLR voorgeschreven
vliegsituatie was ingenomen werd de tank afgeworpen,
gadegeslagen door de verkeerstoren van de schietrange
om eventuele excessen aan de tesfulieger te melden.
Terug in hangaar 1 werden de banden uitgelezen, de films



ontwikkeld en het geheel ter beoordeling aan het NLR voor-

gelegd. Wanneer alles volgens wens was verlopen en vol-

doende vluchten hadden plaats gevonden, werden alle

gegevens door het NLR berekend en bekeken of een en

ander in overeenstemming was. Het eindrapport van het

project werd vervolgens naar de Afdeling Operationele
Behoeften van de Luchtmachtstaf gestuurd, waar een eind-

besluit werd genomen over een eventuele autorisatie. Het

vliegerhandboek (het Flightmanual) werd vervolgens aange-
past met de nieuwe condities waaronder de 275 gallontanks

veilig konden worden gedropVgereleased.Hier blijkt dat er

het een en ander moet gebeuren voordat een behoefte een

veilige gebeurtenis wordt.

Nog meer proeven met de K-3001

We hebben het over Chaff lflair dispensers, een systeem

om radar en hittezoekende raketten te ontwijken. Daartoe
is in de beginfase de vliegtuighuid in directe omgeving van

de dispensers met draadjes wol beplakt om tijdens diverse

vliegcondities te kunnen bekijken hoe de aërodynamische
verstoring zich gedroeg. Ook zijn MK-82 Paveway bommen

door de testgroep beproefd. De doelen worden door een

zogenaamde designator aangestraald waarbij de laserkop

voorop de MK-82 het doel "ziel". Voonruaarde is dat de

bom van grote hoogte gedropt kan worden, in een denk-

beeldige trechter om de nodige kinetische te behouden
voor de besturing door de staartvinnen. Een ander project

was het afschieten van sidewinderraketten, de AIM-9J, een

hittezoekende raket die zichzelf naar het doel stuurt via

infrarood-detectie. Voordat het een en ander tot een goed

einde was gebracht moesten eerst flutter en oscillatiepro-
blemen worden opgelost. Het is de enige keer geweest

dat een NF-5 een AIM-gJ sidewinder heeft afge-
vuurd. De behoefte verdween met de opkomst van

de F-'16. Ook heeft de K-3001 demovluchten gevlo-

gen om baanberekeningen te doen met als doel de
veiligheid van de demovlucht te bevorderen. Ook
heeft de K-3001 bij de overgang van JP-4 naar JP-B

brandstof een belangrijke rol gespeeld. Daar JP-8

een lagere onstekingstemperatuur heeft moest met r
gemodificeerde J8S-CAN motoren (ontstekings- 
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systeem) de flightenvelope opnieuw bekeken wor-il
den, om uit te zoeken of op grote hoogte de motor
na een flame-out weer op te starten was. Met de
K-3001 is het DIAS (Delivery lmpact Analyze System)
geëvalueerd. Hierbij wordt vanuit de voorkant van de
centerline-pylon met een camera twee foto's gemaakt

met een interval van 80 miliseconden op het moment
dat een bom gesepareerd wordt. Door uitlezing van

het foto's via het DIAS systeem kan met grote nauwkeurig-
heid worden vastgesteld of het doel geraakt is, dan wel

wat de afwijking is geweest. Ook werd door de testgroep
de Flycatcher samen met Hollandse Signaal Apparaten
geëvalueerd. Dit was een luchtverdedigingssysteem
bestemd voor de korte afstand bestemd voor aanvallende

vliegtuigen. Daartoe heeft baankop 06 op de Vliegbasis
Twenthe een tijd als een intensief gebruikte testlocatie
gediend. De testgroep heeft op de toen 'slapende' basis

de Peel samen met de testgroep van de landmacht vier
productiemodellen van de PRTLtank (Pantser Rups Tegen

Luchtdoelen, bijgenaamd "pruttel") geëvalueerd. Daartoe

werd de gevlogen K-3001 instrumentatie en de lnstrumen-

tatieresultaten van de prutteltank'over elkaar' gelegd en

kon de nauwkeurigheid van bijvoorbeeld de tankradar wor-

den bepaald. Vele proefnemingen zijn in de loop van de

tijd door K-3001 gevlogen, enkele zijn hierboven belicht.

Zo is er door de testgroep K-3001 in hangaar 1 in een

periode van '12V21aar een grote bijdrage geleverd aan de

mogelijkheden en de veiligheid van de NF-s. Tevens is

door het oprichten van de "Testgroep vliegtuigbeproevin-
gen" de kennis van techniek op vliegtuiggebied zowel voor

de KLu als voor de diverse betrokken bedrijven enorm toe-
genomen om over de kostenbesparingen nog maar te zwij-
gen. Zelf Canada en Noonruegen hebben hun oor wel eens

in Nederland te luisteren gelegd. Op7 maart 1984 werd

de laatste testvlucht met de K-3001 gemaakt en op 12

april 1984 kwam er een officieel einde aan het bestaan van

de "Testgroep Vliegtuigbeproevingen NF-5". ln een

afscheidsbijeenkomst in hangaar 11 van de Vliegbasis
Twenthe, werd in het bijzijn van de Luchtmachtstaí testvlie-
gers, het NLR en de technici een unieke eenheid opgehe-
ven. Op 17 september '1984 volgde de eerste "testvlucht"

(acceptatievlucht) en op 22 oktober werd het vliegtuig
overgedragen aan het 313 Squadron, waar het testuiltje
nog een tijdje heeft "geknipoogd". Meer informatie en test-
groepfoto's zijn te vinden op de "historische vliegtuigfoto-

site" ww\ru.willemsessink.nl, waar samen in de loop van de '

tijd een uniek historisch Nederlands fotomuseum gereali-

seerd kan worden. Af en toe kijken naar waarwe vaak aan

gewerkt hebben . . . toch?



Aan de iachtvliegers van weleeÍ
Fighter Pilots,
ln het Militair Luchtvaart Museum in

Soesterberg is momenteel een expo-
sitie Jachtvliegers. Leuk met anti-G
suits, zuurstofmaskers en schietstoe-
len, maar weinig fighter pilofs, Die

materiele zaken blijven wel, maar de
geest van de jachtvliegers, met name
de vliegerverhalen dreigen allemaal
verloren te gaan. Daar moeten en kun-
nen we wat aan doen! Vandaar dat ik
met een aantal ex-basiscommandan-
ten de grootste 'Pilots Call'aller tijden
wil organiseren.

De datum is gepland op vrijdag
8 september 2006 in het Militaire
Luchtvaart Museum en in het Offi-
ciers Casino van de Vliegbasis
Soesterberg.

Met als doel vooral, voorafgaande aan
deze meeting, het vezamelen van alle
spannende verhalen uit de jachtvliege-

rij die we wel aan de bar vertellen maar
nooit op schrift hebben gesteld. Dat
moet nu gebeuren, bij voorkeur digitaal
op de PC, dat is makkelijker op te stel-
len, te sorteren en te venruerken.

Graag dus alle komische, spannende
of tragische vliegerverhalen waar je

zelf een rol in hebt gespeeld (Sug-
gestie: voor privacy alleen voorna-
men of pseudoniem in het verhaal
vermelden), doorsturen, met een
zeer grote voorkeur voor e-mail, naar:
jachtvl iegers@g ma i l. co m,

Wij gaan daar met het Nederlands
lnstituut voor Militaire Historie (NIMH)

een uniek boek van maken. De CDS

en de KLu ondersteunen dit initiatief
volledig.

Wij houden jullie op de hoogte via
het website jachtvliegers.tripod.com.

Met vriendelijke groet
Check'6', Sfeye NefÍo.

N.B.
. Graag zouden wij voor een vlot-

tere communicatie als het kan de
emailadressen ontvangen uit je
adresboek van (uitsluitend) col-
lega jachtvliegers. Bij het door-
geven van adresboekgegevens
dient wel het volledige e-mail
adres vermeld te zijn en niet
alleen de naamreferentie die je in
het adresboek hanteert. Vezoeke
deze gegevens te e-mailen naar
ba rneybooij@hetnet. n I

. Huisadressen of algemene vra-
gen: Als je zelf of van andere
collega- jachtvliegers alleen huis-
adressen hebt, of er zijn nog ver-
dere vragen dan deze opsturen
naar: stevenet@casema. n I

. Zie tevens ons website
jachtvl iegers.tri pod. com voor
meer informatie en een interac-
tieve link voor commentaren, con-
tacten en dergelijke.



Het Nederlands Instituut voor de
Militaire Historie (NIMH) beschikt
over een zeer uitgebreide foto-
collectie. De vrijwilligers die
deze fotocollectie uitzoeken en
beschrijven komen regelmatig
bijzondere foto's van de Neder-
lands Militaire Luchtvaart tegen.
Deze foto's lijken ons interessant
voor de lezers en door publicatie
van deze foto's kan mogelijk meer
informatie worden verkregen over
deze foto's. Daarom zal voortaan
een aantal van deze foto's worden
gepubliceerd in KLuPActief

De foto's rechts laten een Hunter
MK 4 N-150 met een gemodificeer-
de motoruitlaat zien. Door de schuin
naar beneden gebogen straalpijp
werd de uitlaatstroom op de grond
gericht en kon, zoals op de beide
foto's is te zien, ijs en sneeuw wor-
den ontdooid en/of weggeblazen.
Ons is niet bekend wannee[ waar
en hoelang dit experiment heeft
plaatsgevonden.

Fr'-qf:
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De foto links toont 3 T-33's waarvan twee
(TR-1 en TR-2) zonder tiptanks. Voor zover
ons bekend is dit de enige foto van KLu
T-birds zonder tiptanks. Wanneer en waar
deze foto is genomen is ons niet bekend.
Ook is ons niet bekend wat de reden is
geweest van het vliegen zonder de tanks.

De vraag aan onze lezers is derhalve dan
ook: wie kan het NIMH meer informatie
verschaffen over het'hoe en waarom'
van deze'vreemde verschijningen'?
U kunt uw reactie richten aan Bert v.d.
Broeke van het NIMH (zie pagina 39).



Het Orkest van de Koninklijke Lucht-

macht is bekend vanwege het geven

van indrukwekkende (symfonische) rock-

shows, in het Nederlandse theatercircuit

zijn bijvoorbeeld Symfo '99 en de eigen

concertante versie van de Rockopera

Tommy erg succesvol geweest. Na deze

rockshows is het Orkest van de Konink-

lijke Luchtmacht sinds januari 2006 in

de theaters te zien met het programma

Queen in Concert.

ln een spetterende show zien en horen

we het befaamde repertoire van Queen

de revue passeren. De wereldbekende

nummers worden gespeeld door een 50-

koppig orkest en uitgevoerd in pakkende

arrangementen. Liefhebbers van rockmu-

ziek zullen een geweldige avond hebben,

liefhebbers van Queen zullen genieten van

de tijdloze hits en de onvervalste Queen-

fans zullen verrast zijn door de manier

waarop de nummers worden uitgevoerd.

10 maart 20:00 MunttheaterWeert Weert 0495-540322 www.munttheater.nl

11 maart 20:00 Ned, Congres Centrum Den Haag 0900 300 5000 vvvw.congresscentre.com

18 maart 20:15 ïheater De Nobelaer Etten-Leur 76-5034350 wunru.nobelaer.nl

19 maart 20:00 Parkstad Limburg Theater Kerkrade 045-5716607 wvnrv.parkstadlimburgtheaters.nl

30 maart 20:00 Theater De Flint Amersfoort 0334229229 www.deflint.nl

31 maart 20:15 De Lievekamp Oss 0412-64922 www.lievekamp.nl

01 april 20:15 De Lievekamp Gf,fr,Í,nÍl 0412-M8922 www.lievekamp.nl

05 april 20:00 Schouwburg De Naald Naaldwijk 0'17+636900 www.naald.nl

06 april 20:00 Stadsschouwburg Nijmegen Nijmegen 02+3221100 www.keizerkarelpodia.nl

07 april 20:00 Scheldetheater Terneuzen 0115-695555 vunnrv.scheldetheater.nl

08 april 20:15 ïheater De Leest Waalwijk 04'16-331751 v'nmru.deleest.nl

14april 20:00 Schouwburg Odeon Zwolle 0384288280 wwwschouwburg-odeon.nl

15 april 20:00 ïheater De Muzeval Emmen 0591-617000 www.muzeval.nl

20 april 20:00 ïheaterHotelAlmelo Almelo 0546-803000 www.theaterhotel.nl

21 april 20:00 Geert Teis theater ótEh@hl 0599 631731 vrnnu.theatergeertteis.nl

22april 20:00 ïheater De Klinker Winschoten 0597415555 www.theaterdeklinker.nl

27 april 20:00 Martiniplza Groningen 050 5222797 www.martiniplaza.nl

28 april 20:00 De Lawei Drachten 0512-335000 wwwlawei.nl

11 mei 20:15 Schouwburg Arnhem Arnhem 0264437U3 vvww.schouwburg-arnhem.nl

12 mei 20:15 ïheater De Hofnar Valkenswaard 040-2074020 www.hofnar.nl

13 mei 20:00 Schouwburg Venray Venray 0478-530999 www.schouwburgvenray.nl

20 mei 20:00 ïheater Markant *FdÊr'Í.r4Íl 0413-256110 wunu.theatermarkant.nl

24 mei 20:00 ïheater Markant Uden 0413-256110 www.theatermarkant.nl

26 mei 20:15 Schouwburg Cuijk Cuijk 0485-315107 wvvw.schouwburgcuijk.n

27 mei 20:15 lsala theater Capelle a/d lJssel 0104586400 vwvw.isalatheater.nl

29 mei 20:15 Circustheater Scheveningen 0900-3005000 wwwcircustheater.nl

Cast met o.a.: Bert Heerink, Esther Hart en Laura Vlasblom
Bezoek tevens voor uitgebreide informatie de website: wwwqueeninconcert.nl
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Amefifra's houding

De Koninklijke Luchtmacht Veteranen Nederlands Nieuw Guinea maken deet
uit van de Stichting Federatie van Organisaties van Veteranen van de Miti-
taire Luchtvaart, een overkoepelende organisatie die de betangen van alle
Iuchtmachtveteranen behartigt bij het Veteranen lnstituut en het Veteranen
Platform. De vereniging van KLu Veteranen Nederlands Nieuw Guinea bestaat
ruim 10 iaar en heeft een besÍand van dan 400 leden, die atten zijn uitgezon-
den geweest naar het Rijksdeel Nieuw Guinea in de jaren 1g5B - 1962

De Nederlandse- en lndonesische
regering konden het samen niet
eens worden over de zelfstandig-
heid van dit deel van de oorspron-
kelijke kolonie. Bij de bestands-
overdracht van lndië was Nieuw
Guinea buiten de onderhandelingen
gebleven, dit zeer tegen de zin van
Jakarta. Maar Nederland bleef bij

het ingenomen standpunt, namelijk
zelfstandigheid voor de Papoea-
bevolking. Dat zij later bakzijl moest
halen onder druk van de Ameri-
kaanse regering onder aanvoering
van President Kennedy is een ander
verhaal. Door steeds toenemende
agressie van de zijde van lndonesië,
ging de taak van luchtverdediging

de Koninklijke Marine
te boven. De KM vond
destijds dat luchtver-
dediging en lucht-
waarneming in eerste
instantie een aange-
legenheid was van
de Koninklijke Land-
macht en de Konink-
lijke Luchtmacht. Om

Zender en antenne op

Wundi

tegengas te geven aan de voortdu-
rende intimidatie en agressie van
de zijde van lndonesië werd op 8
juli 1958 door het Comité Verenigde
Chefs van Staven het besluit geno-
men om ruim 400 man land- en
luchtmachtpersoneel uit te zenden.
De KLu had nog twee mobiele
radarsets beschikb aar, waarover het
verhaal gaat dat deze in 1944 uiI
de Libische woestijn zijn gehaald.
Het detachement zou bestaan uit
een kleine 40 man bedienings- en

De angsl toor de fijanà is grolo ilan dc lietde ooor de oriend



Wundi uit de lucht; vooraan het nieuwe kamp

onderhoudspersoneel. Deze radar-
sets hadden een bereik tussen de
100 en 120 zeemijl tegen doelen
vliegend op een hoogte van 40.000
voet, Eind oktober 1958 werd
het materieel verscheept met het
m.s,Bantam en het m.s.Kroonborg.
Het personeel werd ingevlogen in

'Duiventil' en legering'Oude Kamp'

novernber 1958. Na aankomst van
het materieel is er hard gewerkt om
twee radarstations operationeel te
krijgen. Een konvooi stond opge-
steld op Biak op de Marinekazerne
het ander werd verscheept naar een
eiland voor de kust, Woendi gehe-
ten. Dit eiland is later gebruikt om
lndonesische infiltranten te inter-
neren, het radarstation was toen
echter al ontmanteld. De eerste
detachement heeft moeten afzien,
het eten was niet geweldig en
het drinkwater liet ook al veel te
wensen over. De gekleurde muis-
jes, beter bekend onder de naam
'technicolor' vonden gretig aftrek
en waren niet alleen geschikt als
broodbeleg maar werden ook

'ingezet' om koffie, thee
en rijstepap mee te zoe-
ten. De detachement
werd op 17 november
als zelfstandige eenheid
opgeheven en ging over
in het Commando Lucht-
verdedigi ng Nederlands
Nieuw Guinea.

Ondertussen speelde
zich op het politieke

front het een en ander
af, wat de Nederlandse

regering noodzaakte om versterkin-
gen te sturen. Er werd besloten om

op het eiland Biak een squadron
vliegtuigen te stationeren en zo kon

het gebeuren dat heI322 Squa-
dron uitgerust met de Hunter Mk.lV
daarvoor werd aangewezen. Er

was geen schip beter geschikt om
vliegtuigen en gronduit-
rusting te vervoeren dan
H.M. Karel Doorman van

de Koninklijke Marine. De
Doorman werd geladen
op de werf van Smit in

Rotterdam met een wal-
kraan, nadat men eerst
had beproeÍd of de laad-
boom van de Doorman
zelf wel geschikt was
om op Biak te lossen,
omdat daar geen kranen
beschikbaar waren. Op

30 mei 1960 vertrok het vliegdek-
schip uit de haven van Rotterdam
richting Biak. Aan boord waren 12

Hunters, 2 Alouette ll helikopters en
13 luchtmachtmannen onder leiding
van de Eerste Luitenant EPSchulte.

De zeereis met H.M.Karel Doorman

ging niet zonder het nemen van hin-
dernissen want de doorvaart door
het Suez-kanaal was politiek niet
gewenst. Er zat daarom niet anders
op dan rond Afrika en Australië te
varen. ook dit gaf de nodige proble-
men want in de haven van Perth ver-

klaarden de Australische vakbonden
de Doorman besmet. Het haven-
personeel weigerde de Doorman in

de haven te keren met behulp van

De post wordt ingevlogen op het nieuwe

kamp,'De Punt'

sleepboten. Het verhaal gaat dat
de commandant van de Doorman
met behulp van op het dek staande
Aven gers-vliegtui gen met draai-
ende motoren het schip tegen de
wal heeft geblazen. Het klinkt goed
maar het is uiteindelijk gebeurd met '
twee uitgezette trossen, dit tot stom-
me verbazing van de toekijkende
havenarbeiders.
De reis verliep verder zonder pro-
blemen en de H.M.Karel Doorman
meerde af in Biak op 6 augustus
1960 na een tocht van meer dan
twee maanden.

Ondertussen was in juli de eerste
opbouwploeg vertrokken naar Biak

in augustus gevolgd door
nog eens twee groepen, in

totaal 56 man. De Hunters
waren van de handelskade
overgebracht naar het Marine
Vliegkamp Boeroeke om te
worden geassembleerd. Het
personeel van de KLu vond
onderdak in de werkplaatsen
van de marine. Het zal duide-

Ops-wagen op de Waterbasis



de "Van Riemsdijk", een voor-
malig schip van de Koninklijke I
Pakketvaart Maatschappij omge- U
bouwd tot troepentransportschip ;li 'ïoouwo ror rroepenrranspoÍ-rSCÍ-ilp í .:,

en omgedoopt tot "Keerkring". l,íi
Dit schip had daarvoor dienst $

lijk zijn dat door de mannen van

het eerste uur heel veel moest
worden gei'mproviseerd om de
boel aan het draaien te krijgen.
Ondertussen werd in Nederland -$'?tS,:

Qffi, I
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een oversteek van de Atlantische- en

Grote Oceaan werd gekozen. Het
schip had niet de capaciteit om zoet

- was gegaan om de toe-
gangsweg te controleren
naar de beruchte buurt
"Campo Allegro" waar

vrouwen uit Zuid Amerika probeer-
den een bruidschat te verdienen. Of
de LB er in geslaagd is om de weg
hermetisch af te sluiten is nooit hele-
maal duidelijk geworden. Toen een
groepje onderofficieren die avond
iets te laat terug kwam na een avond

stappen waren de rapen
gaar. De Commandant
Opvarende Troepen (COT)

Lt. Kol. Kreft stond de
mannen persoonlijk op te
wachten en iedereen werd
op rapport geslingerd. Bij

één van de mannen viel
dat niet in goede aarde
met als gevolg dat we de
volgende dag vertrok-
ken met een man minder.

De boosdoeners werden
uiteindelijk bestraft met
een verbod op passa-

gieren gedurende rest van de reis,

wat gelijk stond aan 3'1 dagen licht
arrest. De reis verliep verder zonder
noemenswaardige incidenten via
het Panamakanaal naar Hawaï. Bij

de grote oversteek werd het zoete
water gerantsoeneerd en werkte
de wasserij met zout water. Na een
paar dagen in de haven van Hono-
lulu, te weten Pearl Harbor te heb-
ben gelegen en de opvarenden een

US- dollar hadden verbrast die de
Consul had geschonken, werd aan

het laatste deel van de reis begon-
nen. De tijd werd gedood door het

dek te krabben en roest te bikken
en aan de relrng te hangen, Afge-
zien van een groot feest toen het
schip de evenaar passeerde en
Neptunus aan boord stapte viel er
verder niets te beleven. Zelfs geen
film want de boordspanning was niet
geschikt voor de filmapparatuur van

de Welzijnszorg. Op 17 november
kwam de Keerkring in Biak aan, na

kort daarvoor door enkele Hunters
te zijn begroet. Een lange tocht was
ten einde, het eigenlijke werk kon

beginnen. Op 19 augustus 1962

hebben we vervolgens de Papoea's
in de steek gelaten door Nederlands
Nieuw Guinea over te dragen aan
lndonesië.
Wilt U lid worden van de vereni-
ging? Dat kan! Stuur een e-mail
naar: Kon ingstei n32@veteranen. n I

lnspectie van de'Costring' commandant

strijdkrachten in Nieuw Guinea Schout bij
Nacht G.J. Platerink

gedaan in lndië door te varen
tussen de eilanden met vracht TÍjdens de laatste weken van de reis. Een gedeelte van de

en passagiers Deze naamsver- onder officier opvarenden

andering was kennelijk noodza-

onze marine zou zijn teruggekaapt. water te maken uit zeewaten Hier-
Op 28 september 1960 in alle vroeg- door was de gezagvoerder genood-
te scheepten de Klu-ers zich in aan zaakt om telkens havens aan te doen

om water in te nemen.

n Via cie Azoren grng her
I schip naar Willemstad op

Curagao. De volgende
, dag kregen de onderof-

ficieren elk een paar
' soldaten toegewezen die

men moest begeleiden

kelijk omdat, zo werd gezegd, het

schip wat in handen was gevallen
van de lndonesische marine door

Werkbezoek van de CLS

boord van de Keerkring, waarna
deze het ruime sop koos om negen
uur, uitgezwaaid door hoed van de
MvD, de lr. S.H.Visser en een salue-
rende Luitenant-generaal H.Schaper.
Op de achtergrond speelde de
Kapel van de Koninklijke Luchtmacht
"Farewell Blues". Nie-
mand kon ook maar
vermoeden dat de
zeereis 51 dagen zou
duren, omdat voor
enkelen een paar
uur op zee hen al

(zee)mijlen de keel uit
hing. Ook de Keer-
kring mocht niet door
het Suez kanaal met
als gevolg dat voor

" -{ ; bij het passagieren, maar
*-r I \ t \ _ niet eerder de wal op dan
. 'h--- Ltl I nadat de LB van boord

k*ffi



CGPA Nieuw Milligen gaat sportief (door Jan van der Spoel)

Het is maandag 19 december; met
een dikke grijze bewolking en af en
toe een spat regen, als ongeveer
45 leden van CPGA Nieuw Milligen
zich om 09.30 uur, onder het genot
van koffie met cake, voorbereiden
op de komende sportieve dag.
ledereen is afwachting van wat er
staat te gebeuren. Om 10.00 uur
komt de bus voorrijden en iedereen
stapt in. De tocht naar Boswachterij
"Drie" neemt ongeveer '15 minuten
in beslag, Dit was niet erg want wij
kwamen weer verschillende herken-
ningpunten tegen. Na een korte
inleiding van boswachter Frank
Klinge over hun werk in deze bos-
wachterij en het doel ervan gingen
wij wandelend door verschillende
soorten bos en het dorp "Drie" dat
midden in de Veluwse bossen ligt
en klein is van omvang. Op diverse
plaatsen werd halt gehouden en
werd ons uitleg gegeven over de
ter plekke ontstane situatie, de
reden hiervan en voor de toekomst
het te veru,lachten resultaat. Een
bijzondere plaats was de herden-
kingspaal met informatiebord mid-
den in het bos van de daar in de
2e wereld oorlog doodgeschoten
landgenoten en de vermelding van
de reden hiervan. Na ruim éen uur
wandelen waren we weer terug bij
de bus. Frank Klinge werd door
onze voorzitter hartelijk bedankt
voor de begeleiding en zijn duide-
lijke uitleg. Daarna gingen wij weer
terug naar het basiskamp van het
AOCS.
Hier aangekomen was er nog tijd
om voor de lunch een kop koffie of
thee te gebruiken. Om 12.15 uur
gingen we op weg naar het bedrijÍs-
restaurant, Hier werd tegen betaling
gegeten. De reactie van velen was,
dat de op het buffet aangeboden
artikelen er verzorgd en er prima
bijlagen maar ook dat de afrekening

{'
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bij de kassa erg meeviel, Na de
lunch gingen we naar de sportzaal.
Na het omkleden in de kleedkamers
werden we door SM Marcel Meij en

Sgt Annemarie van Dongen geïn-

formeerd over het gebruik van de
cardio en fitnessruimte en over de
spelen die gedaan zouden worden
in de sportzaal. Marcel ging met 10

dames en heren naar de sportzaal
en Annemarie gaf tekst en uitleg
over de apparaten en het gebruik
hiervan, die in de fitness en cardio-
ruimte staan opgesteld. Vervolgens
stortten 15 personen zich op de
verschillende apparaten en gingen
driftig aan het werk, waarbij bij
verschillende personen na enige
tijd de koppakking doorsloeg. Ook
hier stonden velen zich te vergapen
aan de apparaten die hier geplaatst
zijn. Om ongeveer 16.00 uur waren
de deelnemers moe van de gele-
verde inspanningen waarna zij gin-
gen douchen en omkleden. Op de

vraag van PA-ers, of zij hiervan ook
gebruik mogen maken werd door
Marcel met "natu url ijk"beantwoord.
Maar wel graag even van tevoren
een afspraak maken, zodat men

niet voor niets komt. Terug in de
onderdeels-mess werd er een
social door het bestuur aange-
boden. Om 17.15 uur gingen we
naar het restaurant om daar vanaf
het buffet een voortreffelijke rijst-
tafel te krijgen voorgeschoteld. Om
18.00 uur kwam er een eind aan
deze door de aanwezige leden zeer
gewaarde en geslaagde dag en
ging een ieder tevreden huiswaarts.
Velen vroegen "Wanneer hebben
we weer zo'n dag". Het bestuur
denkt er over na. Onze hartelijke
dank gaat uit naar bureau Sport
AOCS Nw Milligen en de mede-
werkers van Paresto, die ieder op
hun wijze aan deze geslaagde dag
hebben bij gedragen.

Á
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CGPA Eindhoven houdt naj aarssocial
Op woensdag 23 november hebben we onze
najaarssocial gehouden; dit was tevens de laatste

bijeenkomst van dit jaar Het aantal inschrijvingen
was boven ven/vachting, te weten 180 personen. Dat

laatste had waarschijnlijk ook te maken met de spre-
ker die we hadden uitgenodigd en het onderwerp
wat hij behandelde, namelijk de nieuwe zorgverzeke-
ring. Dhr. Arie Boertjes had en kreeg alle aandacht.
Het was alleen jammer dat hij geen passend ant-
woord kon geven op alle vragen. dit lag niet aan hem

maar aan het feit dat er nog veel onduidelijkheden
zijn. Zo moeten de aanpassingen van het nieuwe

zorgstelsel in de loop van 2006 nog plaatsvinden. Na

deze lezing begon de social, die zeer geanimeerd
verliep. Zo was het ook prettlg te constateren dat er
toch weer heel wat'jonge' gezichten bij waren. Ook
de warme snacks bij de drankjes vielen erg in de smaak,

Rond 18.00 uur konden we aan tafel en het plezierige was
dat er deze keer een bediende maaltijd was hetgeen toch
een feestelijk tintje gaf. De medewerkers van de Paresto

hadden geweldig hun best gedaan en dat was ook aan de

(door Ludo Damen)

\\r r't

reacties van de deelnemers te merken. Het applaus dat na

het diner opklonk was dan ook volkomen terecht en meer
dan verdiend.
We kunnen zonder twijfel terugzien op een geslaagde
laatste happening van 2005.

CGPA GGW bezoekt kerstmarkt Keulen
cafetaria voor Kaffee

und Kuchen, De bus
had ons pal voor
de Dom afgezet en

zou ons tegen 16.30

uur hier ook weer
oppakken. Vanuit de
uitstapplaats was het

vijf minuten wandelen
naar de kerstmarkt bij

de Dom en al gauw
zag men de eersten
met een Bratwurst

lopen. Het was er al

gezellig druk en de
De laatste geplande activiteit van
2005 was een bezoek aan de
kerstmarkt(en) in de Altstadt van
Keulen. Voor deze reis hadden zich

54 personen opgegeven. Nadat de
deelnemers op de diverse opstap-
plaatsen waren opgehaald, reden we
door naar Keulen, Onderweg werden
al oude herinneringen opgehaald en

ook de nieuwe ziektekosten was een
gewild onderurerp van gesprek. ln

Keulen aangekomen ging het meren-
deel van ons eerst op zoek naar een

verschillende kraampjes gaven toch
een bijzondere sfeer aan de markt.

Op weg naar de kerstmarkt op de
Altermarkt kwamen we door het win-
kelgedeelte van Keulen en konden,

zeker de dames, hun hart ophalen
bij de diverse warenhuizen en boe-
tiekjes. Bij de Mediamarkt kwamen

we nog een aantal actief dienenden
van de Vliegbasis Eindhoven tegen
die met deWZZ in Keulen waren.

Naast de markten bij de Dom en de
Altermarkt waren er in de binnenstad

(door Toon Hussaarts)

nog diverse, een markt zelfs op een
boot in de Rijn met meer dan 40 kra-

men. Genoeg keuze en voor elk wat
wils. ln de Dom werd het kerstverhaal

uitgebeeld, men had hiervoor een

heel dorp opgebouwd waar uiteinde-
lijk Maria en Jozef tegen Kerst een

stal zouden vinden. Na een beker
Gluhwein en nog maar een Bratwurst
was iedereen op tijd terug bij de bus

en konden we op weg gaan naar

Venlo waar ons in Restaurant Wilhelmi-
na nog een goed vezorgde 3-gangen
diner wachtte. Na het diner gingen we

terug richting Vredepeel en Uden en

konden we tevreden terugkijken op
een geslaagde dag.



Af gemene Leden Vergaderi n g CG PA Leeuward êÍt @oor ron tetie)

Hoe het besluit tot stand is gekomen
om de ALV zo vroeg in het jaar te
houden blijft duiste[ waarschijnlijk
omdat de combinatie met het orga-
niseren van een nieuwjaarsreceptie
aantrekkelijk is voor het bestuur: Er

moet natuurlijk vooraf wat meer gere-
geld worden en bij de voorbereidin-
gen komt er meer tijdsdruk omdat de
tweede helft van de maand decem-
ber in de regel alleen voor familie en
vrienden wordt bestemd. Hoe het ook
zij, een Al gemene Ledenvergadering
en een nieuwjaarsreceptie op 17
januari. Tot op het laatste moment is
het bestuur bezig om de laatste hand
te leggen aan het succesvol laten

verlopen van dit gebeuren. De voor-
zitter loopt zijn presentatie nog even
doon andere bestuursleden checken
"op locatie" nog wat dingen en dan is

het ineens zo veÍ:

Het zaaltje waar de vergadering
wordt gehouden kan de leden pre-
cies allemaal een zitplaats geven.

Dan volgt een levendige vergadering
waarin het bestuur het afgelopen
jaar nader toelicht en een kijkje
geeft op de plannen in het komende
jaar. Onderdeel van de agenda is

een debrieÍing van de bijeenkomst
in Den Haag met de bijbehorende

powerpoint-plaatjes op het

scherm. Dat het gebruik
van een beamer en scherm
een goede ondersteuning
is van een Algemene Leden
Vergadering blijkt wel, alles
is duidelijk en overzichtelijk
en mede daardoor ziln er
niet al teveel vragen van

de leden. Als na de ver-
gadering het tweede deel
van de middag aanbreekt

wordt het pas echt gezellig, druk
pratend wordt de messruimte bezet.
De "beste wensen" waren bij bin-
nenkomst al grotendeels uitgewis-
seld dus onder het genot van een

drankje en een hapje is het nieuwe
jaar welkom geheten. Dat de deelne-
mers elkaar nog heel wat te vertellen
hadden mag afgeleid worden uit het

aantal aanwezigen dat na het sluiten
van de gratis tap voor eigen rekening
nog wat spraakwater kocht.
Praten maakt nu eenmaal dorstig, dat
had de voorzitter tijdens de vergade-
ring al bemerkt hetgeen daarna door
de leden nog eens duidelijk onder-
streept. Al met al een gezellige mid-
dag en een goede start van 2006.

N ieuwj aarsreceptie CGPA Gil ze Rijen
Januari; de maand van de goede voornemens en de
nieuwjaarsrecepties. Zo ook voor de postactieven van de
regio Gilze-Rijenl Zij hadden op 4 januari de mogelijk-
heid om elkaar een voorspoedig en gezond 2006 toe
te wensen. Waarschijnlijk was deze datum iets te snel
gekozen na de oliebollen en het vuunruerk van oude-
jaarsnacht want de opkomst voor deze bijeenkomst
was niet zoals venvacht. Vooral gezien de ervaringen
met andere "socials" waren er minder deelnemers dan
anders maar toch ruim voldoende om er een aange-
name en gezellige middag van te maken. Temee[ omdat

(door Willem Logt)

de mess mooi en sfeervol was versierd en er lekkere
hapjes werden geserveerd. De voorzitter hield een korte
inleiding waarin hij iedereen, mede namens de overige
leden van het bestuu[ voor 2006 het allerbeste wenste.
Ook heette hij de commandant van de vliegbasis en de
basisadjudant van harte welkom en bedankte hen dal zij

op deze manier hun belangstelling voor ons "oudgedien-
den" lieten blijken. Na deze toespraak duurde het nog

een aantal uren voordat de plaatsten de "Molenwiek"

met een voldaan gevoel verlieten.



CGPA Woensdrecht bekijkt nhet weer' (door Cees Boshuizen)

Op maandag 7 november bezochten wij op de
vliegbasis Woensdrecht de "LMG".

Ofwel de Luchtmacht Meteorologische Groep.
Na de koffie en cake werd na het openingswoord
van de voorzitter de leiding in handen gegeven
van Lt.kol. Heijnen die ons na een korte begroe-
ting overdroeg aan de Majoor Buijs en Majoor
Hulsman. Majoor Buijs verzorgde de uitleg van
de organisatie en de diensten die worden ver-
richt terurijl Majoor Hulsman de rondleiding op de
weerkamer voor zijn rekening nam. Dit is toch wel
richt terurijl Majoor Hulsman de rondleiding op de *t.lf
weerkamer voor zijn rekening nam. Dit is toch wel I
een kenniscentrum op en top als het om het weer {
gaat. De LMG is een volwaardige partner/collega f,f,f--

van het ons zo bekende KNMI uit de Bilt. De LMG
verzorgt de weersvenruachting voor alle militaire
vliegvelden in Nederland en voor al die plaatsen
op de wereld waarnaar onze militairen zijn uitge-
zonden, alsmede ook voor onze bondgenoten. ln Ë
lrak bijvoorbeeld zijn de LMG-venruachtingen beter
dan die van de Amerikanen; een feit waar men dan ook
terecht trots op is.

De klanten waarvoor men dienstverlening doet zijn:
- Meteo diensten voor alle vliegbases
- Air Operations Control Stations
- NAVO

Ook wordt ondersteuning verleend aan de Koninklijke
Landmacht, Koninklijke Marine, Koninklijke Marechaus-
see en het Koninklijk Huis. Tevens worden vaktech-
nische-, basis- en aanvullende opleidingen gegeven
voor alle defensieonderdelen alsook voor de Belgische
Luchtmacht en de Nederlandse Antillen. Het deel vak-
technische kennis omvat 25oÁ van het werk en 75% is de
ervaring die men op de weerkamer opdoet.
Een vraag onzerzijds: "kunt u de huidige weerssituatie in

Biak (Nieuw Guinea) zien"?
Dit vanwege de ervaring aldaar van een ex -vlieger in

ons gezelschap, werd positief beantwoord door te mel-
den dat het er regende en dat de temperatuur er 26 gra-
den Celsius was. Daar waren we toch even van onder de
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indruk, Al het werk wordt gedaan met een bezetting van
75 personen verdeeld in meteorologen en andere onder-
steunende afdelingen. De weersverwachtingen worden
continu 5 dagen vooruit gemaakt. De weerkamer wordt
daarvoo[ afwisselend in aantal personen ,24 uur rondom
de klok bezet. Zo weet men altijd hoe het staat met het
"Weer". De weerkamer staat rondom vol met beeldscher-
men met daarop weerkaarten van het moment. De weer-
kaarten met venrrachtingen voor de komende 5 dagen
hangen aan de wand. Het is er redelijk stil, want men
moet geconcentreerd bij de les blijven. Wat ons steeds
weer opvalt is dat de mensen die er werken en ons te
woord staan zo ontzettend vriendelijk en enthousiast zijn
over alles wat met hun werk te maken heeft. Dit moet zijn
weerslag hebben in de kwaliteit die wordt afgeleverd.
Bravo voor deze groep, Dat wij de commandant, overste
Heijnen en zijn mensen, oprecht bedanken voor het aan
ons gebodene hoeft verder geen betoog. Na een leer-
zame middag werd nog nagepraat in de OO-mess onder
het genot van een drankje.

CGPA Gilze-Rijen 'wapent' zich tegen de winter @oorwiremLost)

Zoals bekend we ons nog goed herinneren was vrijdag
25 november j.kl. een rampdag veroorzaakï door sneeuw-
stormen en gladheid op de weg. Het gevolg hiervan
waren ellenlange files en vertragingen bij het openbaar
vervoen Noodgedwongen moesten diverse automobilisten
en treinreizigers de nacht doorbrengen in hun auto's of
op geïmproviseerde slaapplaatsen. Ook viel op diverse
locaties in het land de elektriciteit uit en hadden veel
huishoudens geen venruarming. Het kan zijn dat de con-
tactgroep Gilze-Rijen goede meteorologen onder haar

leden heeft want twee dagen voor genoemde rampdag,
dus op 23 novembe6 was er een bÍjeenkomst georgani-
seerd met als motto "winterse maaltijd". De leden die aan
de uitnodiging voor deze avond gevolg gaven konden
zich "wapenen" tegen de winter die twee dagen later
plotseling zou invallen. lmmers, na overleg met Paresto,
was een menu samengesteld bestaande uit erurtensoep
met bruin brood, hutspot en tenslotte boerenkool met
worst. Dat hiervoor belangstelling bestond bleek uit de
opkomst van een groot aantal leden die niet eens wisten
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wat de pot die avond nou precies zou schaften omdat in

de uitnodiging alleen van een "winterse maaltijd" werd
gesproken. De koks hadden goed hun best gedaan en

gezien de reacties viel deze combinatie van echte Hol-

landse kost in goede aarde. Een aantal dames kwam het

bestuur zelfs bedanken voor het lekkere eten, waarbij
overigens terloops werd opgemerkt dat zij het fijn vonden
op avonden als deze niet te hoeven koken en geen afwas
hadden. Dus ook een goede reden om lid te worden van

een contactgroep! Of het kwam door de vrije avond voor
betreffende dames of vanwege de goede maaltijd zal

wel nooit bekend worden maar in ieder geval was het

opnieuw een geslaagde happening. Om ongeveer 20.00
uur was het eten op, waren de bars gesloten en vertrok-
ken de laatste postactieven vol en voldaan naar huis,

N ieuwjaarsreceptie CG PA Woensd recht (door Cees Boshuizen)

Op 13 januari werd in de stroom
van diverse nieuwjaarsbijeenkom-
sten die de revue passeren ook in

Woensdrecht de inmiddels traditi-
onele receptie gehouden. Het was
een zeer geamuseerde bijeenkomst
waar wij met genoegen op terugkij-
ken. Het geeft toch een signaal af
met betrekking tot het zich prettig
voelen bij deze groep. Nadat de
gebru i kel ij ke n ieuwjaarstoespraak
was gehouden en uiteraard afgeslo-
ten werd met de allerbeste wensen
en gezondheid voor 2006 kon er
getoast worden, De hartige hap-
jes en de drankjes gingen gladjes
naar binnen waardoor het steeds
leuker werd. Henk van Wijk is op
ziln verzoek opgehaald (hij is 87
jaar). Hij was in de jaren 1952 tot
zijn pensioen in 1975 zeg maar de
bedrijfsleider van de SMW. Hij is

ook bekend onder de naam "Mister

SMW" Een aantal oud medewer-
kers uit die tijd vond het leuk om
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met hem nog eens een aantal ver-
halen op te halen uit die tijd. Ook
Adrie van Zunderd die het afgelo-
pen jaar geopereerd is aan zijn nek
en daardoor verlamd is geraakt was
van de partij . Hij zal in een rolstoel
verder moeten, daarom hebben
we hem opgehaald zodat hij zijn
oude maten weer eens kon zien en

spreken. Al met al hebben we een
genoeglijke bijeenkomst gehad,
waarop met genoegen zal worden
teruggekeken.

t^r€tL íïV FRI€ND lá 6lTflNc
fYT€ AND I JUST CALLED I{IM
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Varia, Varia, Vaariaaa
OPROEP 4E RETiNIE J.O.C.
GAN NERBERG MAASTRIGHT.
De 4e reUnie zal gehouden worden
op zaterdag 13 mei 2006 in Hotel
'De Louvain' te Kanne * Riemst in

België.
Voor informatie of aanmelding wordt
men verzocht contact op te nemen
met het Secretariaat Reunie J.O.C.

Cannerberg Maastricht t.a.v.

P Croymans,
ODon Boscostraaï 1,

6235 EJ Ulestraten,
tel. 043- 3642006,
E-mail : pau lcroymans@wanadoo. nl.

De inschrijving sluit op 1 april 2006.
Deze reunie is voor alle ex-JOCers,
en hun partner die gewerkt hebben
in de Cannerberg te Maastricht of
de Ambiorix-kazerne in Tongeren
België.

NL.AWACS DETAGHEMENT
VIERT LUSTRUM
Het Nederlands AWACS-detache-
ment op de Vliegbasis Geilenkir-
chen houdt op 16 September 2006
een reunie ter gelegenheid van zijn
Z5-jarig bestaan.
Al het militair personeel van de
Luchtmacht, Landmacht, Marine en
Marechaussee dat op Vliegbasis
Geilenkirchen geplaatst is geweest -
met eventueel partner of een
introduce(e) - wordt hierbij uitgeno-
digd. De voorbereidingen voor een
gezellig en ongedwongen samenzijn
zijn op dit moment in volle gang.
Surl voor informatie en aanmelding
naar www.e3a.nato.int en ga vervol-
gens verder naar National Support

Unit - The Netherlands. Ook kunt u

contact opnemen met de organisa-
tie via reuniegk@gmail.com of
bellen naar 0049-2451 632 182.

UITNODIGING

Alle Vredesmissie Veteranen van de
Koninklijke Luchtmacht, al dan niet
met begeleider/partne[ worden van

harte uitgenodigd op de eerste reu-
nie van de VmVKLu. Deze reunie
wordt gehouden op zondag 7 mei

2006 in Bronbeek, gelegen aan de
Velpenrueg 147 te Arnhem. Vanaf
station te bereiken met bus 3.

U kunt hiervoor maximaal 2 treinkaar-
ten aanvragen bij het Veteranen lnsti-

tuut, telefoon 0343- 47 41 50. Vanaf
10.30 uur bent u welkom in de grote

Sumatra zaal van de Kumpulan waar
u om 12.30 uur een uitgebreide rijst-

maaltijd wordt aangeboden.
lnschrijving gebeurt door overma-
king van €15,- pp op giro 9404016
t.n.v. penningmeester VmVKLu de
hn J. Donker te Heerlen, onder ver-

melding reunie Bronbeek.
De overschrijving dient uiterlijk voor
22 april a.s. binnen te zijn. (Denk
aan de venryerkingstijd bij de Giro/
Bank). Zodra u zich in de Kumpulan
meldt ontvangt de VmVKLu-ér zijn
€'15,- terug (Dit i.v.m. vergoeding
defensie). Uw begeleider/ partner
ontvangt de €15,- niet terug.
Gebruik uw netwerk om uw colle-
gae, met name de oud BBT-er van

deze informatie te voorzien.

GESLAAGDE REUNIE KEGEL-
CLUB "DE BLAUWE JONGENS''
(door Bert Vonk)
De contactdagen van de postactie-
ven zijn niet alleen een enorm suc-
ces om alle oud-collega's weer eens
tijdens een gezellige bijeenkomst te
laten proeven aan de oude sfeel
maar kunnen ook leiden tot andere
bijzondere contacten.
Tijdens deze dagen worden uiter-
aard veel oude herinneringen opge-
haald onder het motto van:
"Weet je no9...."
Tijdens één van de bijeenkomsten
van de Contactgroep Postactieven
Geleide Wapens ontmoetten twee
oud-collega's elkaar, die destijds
beiden lid waren van de kegelclub
"De Blauwe Jongens" in Hesepe,
waar de toenmalige Groep Techniek
en Materiaal Geleide Wapens (het
latere 12 GGW) was gevestigd.
Deze kegelclub bestond uit militair-
en burger medewerkers van de
genoemde Groep. Bij deze twee,
Jan Boom en Bert Vonk, ontstond
het idee dat het best leuk zou ziln
om een reunie te organiseren voor
alle oud-leden van de kegelclub, Via

de diverse netwerken werden oud-
leden benaderd om te kijken of er
uberhaupt interesse zou zíjn. De
reacties waren ovenveldigend en zo
konden de twee initiatiefnemers ver-
der gaan. Via de voorzitter van de
Contactg roep Post Actieven Geleide
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Wapens werd de Commandant van
Basis De Peel benaderd om te kij-
ken of de mogelijkheid aanwezig
was om een dergelijke reunie op de
basis te organiseren. Deze mede-
werking werd verkregen, waarna
kon worden begonnen met het
"opsporen" van alle voormalige
leden. Op een enkele na kon ieder-
een worden opgespoord, zei het,

dat enkele oud- leden inmiddels
overleden waren. Een feit dat bij

elke reunie onvermijdelijk is. Hoewel
een kegelclub meestal slecht tien tot
twaalf leden tegelijk kent, was het
verloop, ondanks roulatie van perso-
neel van de Geleide Wapens, niet al

te groot, zodat over een periode van

1964 tot 1986 er een dertigtal leden
zijn geweest. Bijna alle nog levende
leden konden worden benaderd en
slechts een enkeling moest wegens
andere verplichtingen afzeggen.
Op zaterdag 29 oktober was het
zover. ln de Onderofficiersmess van

basis De Peel troffen vanaf twee uur
's middags uit alle delen van het
land, zelfs nog vanuit Duitsland, oud
"kegelbroeders" elkaa[ samen met
hun partners, voor het ophalen van

vooral heel veel herinneringen.
Het weer werkte deze zaterdag mee
en zorgde ervoor dat de stemming
onder de reunisten nog zonniger
werd. Foto's van lang vervlogen tij-
den werden uitgewisseld en bij
sommigen was herkenning pas
mogelijk nadat op oude foto's kon
worden aangegeven wie nou pre-
cies wie was. Ondanks dat sommi-
gen elkaar ruim dertig jaar niet had-
den ontmoet, was binnen de kortste
tijd die kloof overbrugd. Het werd
dan ook een bijzonder geslaagde
middag, die 's avonds werd afgeslo-
ten met een rijsttafel in de hoop dat
de volgende ontmoeting niet zo lang
op zich zou laten wachten. Uit het
feit dat inmiddels een web-log is
geopend van de "Blauwe Jongens",
moge blijken dat het met de onder-
linge kontakten en relaties van oud
Luchtmacht-collega 's wel goed zit.
Dit geldt in dit geval dan ook zeker
voor de oud-kegelbroeders. Een bij-

zonder heuglijk feit in een tijd waarin
individualisering voorop gaat.

Het adres van de web-log van
kegelclub "De Blauwe Jongens" is:

www deblauwejon gens.web-l og. n I

DVD DPKLU.REUNIE
Van de in augustus jl. in de Binck-
horsthof gehouden DPKLu-reUnie is

een DVD gemaakt. Belangstellen-
den kunnen deze DVD alsnog
bestellen via e-mail:
theodeckers@wanadoo. n I of telefo-
nisch via nummer: 070 - 394 45 85.

Uiteraard met vermelding van de
volledige adresgegevens. De DVD

wordt vervol gens g ratis toegezonden

HERINNERINGEN
(door Ton Lelie)

Het einde van het jaa6 Íeestdagen
met rijmpjes, recepten, lekker eten,
overpeinzingen en goede wensen.
Plotseling is er dan een nieuw jaar

en gaat alles weer op de oude voet
doon Een rijmpje bleef wat langer
hangen omdat de strekking ervan
ook voor postactieven in mindere of
meerdere mate opgaat, het gaat zo:

Mijn geheugen is als een vergiet

wat er gisteren gebeurde weet ik niet

maar wat niet door de gaatjes ging

staat vast in mijn herinnering.

Mijn ouders, school en ook mijn jeugd

weet ik nog haarscherp, vaak met vreugd

en dat is toch veel belangrijker om te weten

dan wat ik gisteren heb gegeten.

Omdat we toch allemaal in de leef-

tijdsgroep 55+ zijn beland herkennen

we bepaalde dingen uit dit rijmpje
wel. Met het ouder worden wat zaken

vergeten, maar als het op "vroeger"

aankomt zijn de herinneringen nog
glashelder Op onze bijeenkomsten
springt dit gegeven er meteen uit. Er

is een grote behoefte om over vroeger
te praten, over "in mijn tijd" bij de
luchtmacht. Als je hier en daar je oor
te luisteren legt bij de druk pratende

deelnemers dan gaat het meestal over

die tijd. Een tweede kenmerk van

deze gesprekken is datze nooit over

saaie gebeurtenissen gaan. Wat het

ondenruerp ook is, er is altijd iets spec-
taculairs mee aan de hand. Ook een
gegeven is dat hoe langer het is gele-

den, hoe mooier het verhaal wordt.
Langzaam worden het van die verha-

len die iedereen al eens een keer heeft
gehoord, toch duiken ze steeds weer
op in verschillende varianten. De kern

van het verhaal blijft echter wel het-

zelfde en zo wordt de oorsprong iede-

re keer weer bevestigd. De praktijk
heeft al geleerd dat er geweldige
redenaars onder de groep postactie-

ven te vinden zijn. Verhalenvertellers

die niet onder doen voor Hans Christi-

aan Andersen of de gebroeders
Grimm. ln één opzicht verschillen ze

echter van deze wereldbekende ver-

tellers, ze kunnen hun verhalen niet
goed op papier krijgen. Het ontbreken
van deze verhalen in ons "clubblad"

onderstreept dit gegeven. Dat is jam-

me[ in deze moderne tijd met legio

mogelijkheden om gegevens vast te
leggen zou er een uniek boekwerk
samengesteld kunnen worden uit alle
"FLO" verhalen. Aangevuld met foto's

die ook nog ruimschoots bij de CGPA-

leden aanwezig zijn garanderen
opnieuw een bron van veel genoegen.
We hebben 12 contactgroepen, als

elke groep nou eens één hoofdstuk
zou verzorgen... En als uit elke groep
een paar enthousiastelingen samen

de lay-out voor hun rekening nemen

dan was zo'n boek een aardig
geschenk voor alle FLO-ers bij het vijf-

of misschien wel het tienjarig bestaan

van de KluPostactieven...Och, ik zit
zomaar een beetje hardop te denken,
te mijmeren. Dat is ook éen van de
kenmerken van een FLO-er je hebt er
de tijd voor

Van oud-Luva Jannie u.d. Kooi (lich-
ting 55-2) ontvingen we de navol-
gende mededeling en het venoek
om het in KLuPActief op te nemen:

Geachte Redactie,
Zoals U in het novembernummer
van de Vliegende Hollander mis-
schien heeft gelezen heb ik op 26

oktober j.l. in Den Haag een aantal
fotoalbums uitgereikt die ik in een



periode van bijna 4 jaar heb samen-
gesteld.lk wilde hier echter nog graag
iets aan toevoegen. ln het bewuste
artikel wordt gesteld dat het album in

een kleine 200 exemplaren is versche-
nen. Dat is juist en deze zijn ook alle-
maal verkocht, maar aangezien het
een losbladig album betreft wat op
een drukkerij gekopieerd is (in boek-
vorm zou het met de vele foto's name-
lijk veel te duur zijn geworden) bestaat
ook de mogelijkheid om desgewenst
kleinere aantallen na te bestellen.
lnmiddels heb ik al nabestellingen
binnen maar mocht iemand nog inte-
resse hebben dan kan men altijd con-
tact met mij opnemen: mevn J.vd.
Kooi, Stinsenwei 25, 8571 RH Harich,
tel. 051 4-604898, e-mail:
jvdkooil@prettel.nl. Eerst kijken en

dan kopen kan natuurlijk ook want het
album is te bezichtigen bij het Neder-
landse lnstituut voor Militaire Historie
(NIMH) in de Alexanderkazerne te
Den Haag en/of bij de oud-Luva's die
het album gekocht hebben en ver-

spreid over het hele land wonen.
Met vriendelijke groet, Jannie vd.
Kooi.

BOEKPRESENTATIE
Op 13 december j.l. werd in het Mili-
taire Luchtvaart Museum te Soester-
berg aan de Plaatsvervangend Com-
mandant der Luchtstrijd krachten,
generaal-majoor EH. Meulman, het
eerste exemplaar gepresenteerd van
het boek Cardington, Pijler in de ont-
staansgeschiedenis van de naoorlog-
se zelfstandige luchtmacht van de
hand van PJ. Huijskens. Nadat het
zuiden van ons land in 1944 was

bevrijd meldden zich grote aantallen
oorlogsvrijwilligers bij het Opkomst-
depot voor de luchtstrijdkrachten dat
in eerste instantie in Eindhoven werd
gevestigd maar na de bevrijding van

het noorden op Ypenburg terecht-
kwam. Het leeuwendeel van deze
vrijwilligers vertrek naar het bij Bed-
Íord gelegen Recruit Training Centre
Cardington van de Royal Air Force.

Aldaar kregen zij niet alleen hun ele-

mentaire militaire opleiding maar
vond ook de selectie plaats. Zij die
een technische functie bij het grond-
personeel zouden krijgen verbleven
een half jaar in Cardington om ver-

volgens hun opleiding voort te zetten

bij een andere opleidingsschool van

de RAF Over deze episode uit onze

vaderlands luchtvaarthistorie was tot
op heden weinig bekend maar deze
lacune is thans door kapitein b.d.
Huijskens, zelÍ een Cardington-vete-
raan, gevuld. Van het boek bestaat
inmiddels ook een verkorte uitgave in

de Engelse taal welke binnenkort
wordt aangeboden aan de burge-
meester van Bedford. Het boek (met
ISBN-nummer 9073696267) kost acht
euro en is schriftelijk, telefonisch oÍ
via e-mail te bestellen bij het Neder-
lands lnstituut voor Militaire historie,

Postbus 90701 ,2509 LS Den Haag,

telefoon 070-316 5836,
N lM H@mindef. n I

De onderstaande "overdenking" is
afkomstig uit het verenrgingsblad
" Kwi ntenci rkel" van het Veldhovens
mannenkoor en werd ons toegezon-
den door Willem den Ouden, waar-
voor onze dank.

God schiep...
God schiep d'n ezel en zee tegen um:
"Ge zult unnen ezel zen. En ge zult
verrektes hard moeten werke en ge
zult veul en zwaor gewichten op
oewen rug moeten draogen. Gras
zulde eten en slim zulde ge ok nie

zen. En ge zult ongeveer 30 jaor leve."

Den ezel antwoordde: "Op dees
menier 30 jaor leve, da's veul te lang.

Gif mij mer 20 jao6 de's lang zat."
En zo gebeurde 't.

Toen schiep God d'n hond en zee

tegen um: "Unnen hond zulde zen,
En ge zult oewen baas en alles wa
van hum is bewaoke. Ge zult zunne
beste vriend zen, het afual van de
taofel ete en ongeveer 25 laor leve."
D'n hond antwoordde: "Op dees
menier 25 jaor leve, da's veul te lang.

Gif mij mer 15 jaor asteblief, de's
lang zat."
En zo gebeurde 't.

Vervolgens schiep God d'n aop en
zee tegen um: "Ge zult unnen aop
zen. En ge zult as unnen idioot van

boom tot boom springen. En ge zult
komisch zen en ongeveer 20 laor leve."

D'n aop antwoordde: "Des veuls te
lang. Gif mij mer 10 jaon de's lang zat."
En zo gebeurde't.
Uiteindelijk schiep God de man en

zee tegen um: "Ge zult man zen, het

enige wezen op de wereld dat kan
naodenken. Ge zult oewen intelligen-
tie gebruiken om de baas te zen van

heel de wereld en z'n bewoners en
ge zult ongeveer 30 jaor leve."
De man antwoordde: "Mer 30 jaon

de's veuls te kort um van te profiteren.

Gif mij asteblief die 10 jaor die d'n
ezel weigerde, de '10 jaor die d'n
hond nie hoefde en doe die '10 jaor
van d'n aop er ook nog mer bij as 't

efkes kan,"
En zo gebeurde 't,

Kek, en da is nou de rede worrum
vandaog d'n dag unnen man 30 jaor
leeft as unnen man!!! Dominant en

gelukkig.
Mer dan trouwt hij en leeft 10 jaor as
unnen ezel, hard werkend en un

a taor last op z'n schouders dragend.
Dan komme de kiendjes en leeft hij

as'n hond, die z'n huis en z'n bewo-
ners bewaakt en krijgt te eten wa de
aander nie mir willen.
Uiteindelijk komt zunnen auwen dag
en leeft ie nog 10 jaor as unnen aop,
de clown uithangend um z'n kleinkin-
der te plezieren.
Mannen, nie mir zeuren dus, want ge
het alles gekrigge wor ge um
gevraogd het!!



\[/INTERGEZICHTE
Met het voorjaar weer in het verschiet mogen we al
voorzichtig concluderen dat ook deze winter weer in
de verste verte niet leek op de winters zoals we deze
van vroeger kenden. Als getuige hiervan mogen de
foto's dienen die ik onlangs vond in het archief van

het redactiebureau van het blad "Veilg Vliegen".
Bij deze bedank ik de redactie hartelijk voor hun
toestemming om deze foto's te mogen gebruiken.
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Riiden onder invloed van alcohol,
drugs oÍ medicif nen
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Alcoholcontrole
De ontwikkelingen van het alcoholgebruik

van automobilisten worden jaarlijks onder-

zocht en vastgelegd in een rapport dat

uitgebracht wordt door de Adviesdienst Ver-

keer en Vervoer (AW) van Rijkswaterstaat.

ln het kader van dat ondezoek worden

door de politie circa 70 alcoholcontroles

uitgevoerd, verspreid over alle 25 politiere-

gio's, het Korps Landelijke Politiediensten

en de Koninklijke Marechaussee.

De metingen betreffen een aselecte steek-

proef onder automobilisten die in de nacht

van vrijdag op zaterdag en van zaterdag

op zondag tussen 22.00 en 24.00 uur aan

het verkeer deelnemen.Van alle bestuurders

die staande worden gehouden, wordt een

blaastest afgenomen. Het ademalcohol-
gehalte, per liter uitgeademde lucht (ugl),

dat gemeten wordt tijdens de blaastest op

straat, wordt door de alcotester omgerekend

'!

naar het bloedalcoholgehalte (bag).

Het ondezoek en de bevindingen van de

AW richt zich op het aandeel overtreders

dat de geldende alcohollimiet, 0,57oo bag

of 220 ugl, overschrijdt. Naast genoemde

alcohollimiet zijn er het afgelopen jaar twee

nieuwe limieten bij gekomen. Een betreft de

alcohollimiet voor bestuurders van vaartuigen

en is gesteld op 0,8 o/oo bag of 350 ugl. Ten

tweede geldt er voor beginnende bestuur-

ders een alcohollimiet van 0,2o/oo bag of

100 ugl. Beide normen worden in dit onder-

zoek buiten beschouwing gelaten.

Alcoholgebruik in het verkeer in 2004

opnieuw gedaald

Het aantal automobilisten dat onder invloed

van alcohol rijdt, is in2004 opnieuw gedaald.

Vorig jaar had bij alcoholcontroles 3,4o/o

van de gecontroleerde automobilisten meer

gedronken dan de wettelijk toegestane

l*Jltr-*
hoeveelheid van 0,57oo. Daarmee is het

laagste niveau sinds 1975 bereikt. Vanaf

2000 (4,3%) is er sprake van een afname

van het aantal overtreders, Tegelijkertijd is

het aantal bestuurders die een bag hebben

minder dan0,2o/oo (nuchterof hooguit 1 glas

gedronken) gestegen van90,2To in 2000

naar 92,2o/o in 2004. Tijdens de alcoholcon-

troles op straat is het geslacht en de leeftijd

van iedere gecontroleerde bestuurder

vastgelegd .|n2004 is het percentage man-

nelijke overtreders 4,2o/o, tenruijl dat onder

vrouwelijke bestuurders 1,6% is.

De groep overtreders bestaat dus voor een

grote meerderheid uit mannen (circa 85%).

Binnen de groepen mannen en vrouwen is

gekeken naar vier leeftijdscategorieën :
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Zowel bij mannen als bij vrouwen vallen de

meeste overtreders bijna altijd in de leef-

tijdscategorie 35-49 jaan Bij mannen dalen

of stabiliseren alle categorieën tussen 2002

en 2004 zich. Bij vrouwen stijgt het percen-

tage overtreders in 2004licht ten opzichte

van 2003 in de categorie 1B-24 jaar.

De alcoholcontroles hebben zowel op

vrijdag- als op zaterdagnacht plaats gehad.

Daarbij is onderscheid gemaakt naar het

.Cn tijdstip van meting:

)TïÀ . 22.00-oo.oo uurL-F(fl )lYl!ts/ . 00.00-02.00 uurE=v
eL ' 02.00-04.00 uur

Over het algemeen is er een daling waat-

neembaar zowel op vrijdag als op zaterdag.

Op vrijdagavond tussen 02.00-04.00 uur

is het aandeel overtreders nog steeds het

hoogst, Dit is een vastgestelde trend ook in

voorgaande jaren.Tenslotte is er gekeken

naar de plaats waar alcohol gedronken

wordt. Er worden zes situaties onderschei-

den: horeca, bij vrienden, thuis, werk, sport

en elders. De belangrijkste conclusie die uit

de cijfers getrokken kan worden is dat het

aandeel drinkers dat uit de horeca komt,

veruit het grootst blijft (50%). Deze groep

wordt gevolgd door drinkers bij vrienden

(26%) en thuisdrinkers (10%),ln 2004 is

een stijging te zien in het percentage thuis-

drinkers en drinkers die bij vrienden alcohol

hebben gedronken en vervolgens gaan

autorijden. De vorig jaar geconstateerde

stijging bij sportkantines is dit jaar weer
gewijzigd in een daling (van B% naar 5o/o).

Goed op weg
Het lijkt erop dat de structurele daling van

het totaal aantal overtreders een gevolg is

van de combinatie van intensieve hand-

having en voorlichting. De BOB-campagne,

die in Nederland sinds 2001 is ingezet,

maakt op een positieve en ludieke ma-

nier duidelijk dat alcohol en verkeer niet

samengaan. Uit onderzoek is vastgesteld

dat, wanneer handhaving en voorlichting

afnemen, het percentage overtreders weer

zal stijgen. Van belang daarbij is om de

handhaving en campagnes te blijven rich-

ten op de horeca bezoekers en zo mogelijk

uit te breiden naar de thuisdrinkers en drin-

kers bij vrienden. Daarnaast zal er meer

expliciet gekeken moeten worden naar de

leeftijdsgroepen 25-34 en 35-49 laar.
Het gedrag van deze groepen lijkt namelijk

weinig te veranderen. Tenslotte geldt dat

er specifieke aandacht moet komen voor

de zware drinkers (> 1,3oloo). Hun aandeel

onder de overtreders is het afgelopen jaar

met circa 10% gestegen. Deze groep is

mede verantwoordelijk voor een oneven-

redig groot deel van de verkeersongeval-

len waarbij sprake is van alcoholgebruik.

Ook lijken de drinkers in deze groep hun

gedrag niet of nauwelijks te veranderen.

Drugs en Medicijnen

Aljaren wordt er ondezoek gedaan naar

het gebruik van drugs en medicijnen

die naast of in combinatie met alcohol

de rijvaardigheid kunnen beinvloeden.

Doelstel I i n g en daarbil ziln'. het betro uwbaa r

vaststellen van het gebruik en het vaststel-

len van de aard en omvang van het gebruik

van drugs en of medicijnen in het verkeer

Methoden om vast te stellen of er sprake

is van drugs of medicijn gebruik zijn: de

zweettest (Drugwipe@) en urinetesten

(Triage@ en Accusign@).

De Drugwipe is een eenvoudige methode

om op straat een snelle detectie van

(meth)amfetaminen en cannabis in zweet

vast te stellen. De betrouwbaarheid van

de test is nihil. De urinetesten Triage en

Accusign zijn redelijk betrouwbare scree-

ners gebleken als het gaat om detectie van

(meth)amfetaminen, cannabis, cocaine, opi-

aten, methadon, benzodiazepinen, barbitu-

raten en tricyclische antidepressiva. Omdat

de betrouwbaarheid van beide methoden

te wensen overlaat komt het in de praktijk

nauwelijks tot veroordelingen.

Rijden onder invloed van drugs of medi-

cijnen kan (nog) niet adequaat aangepakt

worden. De uitkomsten van een pilotstudie

van de Stichting Wetenschappelijk Onder-

zoek Verkeersveiligheid (SWOV) laten echter

zien dat met name het drugsgebruik niet

langer een randverschijnsel is in het Neder-

landse verkeenVan de circa 400 ondezoch-
te automobilisten bleek circa BoÁ positief, in

vijf van de zes gevallen voor illegale drugs.

Vooral onder mannelijke bestuurders tussen

18-25 jaar was de prevalentie van drugs

groot (18%), de overgrote meerderheid

voor cannabis, maar een enkeling ook voor

amfetamine of cocal'ne.

IMMORTAL

Door de SWOV is onlangs een in het kader

van een Europees project IMMORTAL

(lmpaired Motorists, Methods of Roadside

Testing and Assessment for Licensing) een

onderzoek afgerond naar de verhoogde

kans op ernstig letsel bij een verkeerson-

geval na het gecombineerd gebruik van

alcohol, drugs en of medicijnen. Gebruikers

van alcohol en drugs hebben 35 keer zo

veel meer kans op ernstig letsel als vol-

ledig nuchtere bestuurders, ln de periode

2000-2004 zijn in totaal 3799 willekeurige

en 184 zwaar gewonde bestuurders getest

op het gebruik van alcohol, drugs en

medicijnen. Circa 1B% had venruondingen

opgelopen als gevolg van drugsgebruik
in combinatie met alcohol. Onder de wil-

lekeurige gewonde automobilisten bleek

15% positief voor tenminste een enkele

drug. Van het totaal aantal gewonden

bleek circa'17%heI gevolg van uitsluitend

alcohol gebruik. Ook in dit onderzoek

is vastgesteld dat de risicogroep sterk

geconcentreerd is bijjonge mannen van

1B-241aar.

Conclusies en vervolgonderzoek
Bestuurders die een combinatie van

alcohol, drugs en of medicijnen gebruiken

hebben een verhoogde kans op ernstig

letsel bij een verkeersongeval en zouden

in het belang van de verkeersveiligheid zo

snel mogelijk aangepakt moeten worden.

Verbeterde wetgeving, opsporing en ver-

volging kunnen daarbij een belangrijke rol

spelen. Duidelijk is wel dat een en ander

niet ten koste mag gaan van de bestrijding

van alcohol in het verkeer. Want alcohol is

nog steeds een minstens zo belangrijke

oorzaak van ernstige ongevallen in het

verkeen ln 2006 start een nieuw groot-

schalig Europees onderzoek om meer

inzicht te krijgen in de tolerantiegrenzen

van drugs en psychoactieve medicijnen.

Op basis van de uitkomsten hiervan zullen

in de toekomst nieuwe wettelijke limieten

kunnen worden vastgesteld. Voonvaarde is

wel dat de politie dan over betrouwbare en

efficiënte middelen moet beschikken om

deze stoffen op te kunnen sporen.

StgV MM I H oofd Bu re a u Ve rkee rsve i I i g h e i d

Wíllem Regterschot

Kapitein der Koni nklijke Marech a u ssee



Herinneringen van een oudgediende

Allereerst even een korte inleiding voor degene die in
het begin van de vijftiger jaren nog niet in dienst van de
Koninklijke Luchtmacht was, en dat zijn er ongetwijfeld
velen. De Luchtmacht lnstructie en Militaire Opleidingen
School (LIMOS) was gevestigd in Nijmegen en bestond
uit een complex van drie kazernes voor de eerste milt-

taire opleiding bfi de KLu. Niet alleen voor het lagere
dienstplichtig personeel maar ook voor het toekomstig
dienstplichtig- en beroepskader en aspirant reserve offr-

cieren (dienstplichtig en BBT-er) en vliegers. ln de Prins
Hendrik kazerne was ook de KantoordiensÍschool (KDS)
en de opleiding voor functies in het Luchtmacht Bewakings
Korps (LBK) in oprichting.

Mijn voorgeschiedenis
Als Leeuwarder jongen kwam ik in maarï1949 als gewoon
dienstplichtige in werkelijke dienst bij de infanterie. Dat
gebeurde, hoewel ik naar de luchtstrijdkrachten had
gevraagd, Begin 1951, terug uit lndonesië lukte het me
niet om een baan te vinden in het Noorden van het land.
Tenslotte, na de afwijzing van mijn sollicitatie door de
Koninklijke Landmacht als beroepsmilitair en de stilte die
optrad na een sollicitatie bij de luchtstrijdkrachten deed ik

een beroep op Prins Bernhard in zijn functie van lnspec-
teur-generaal van de krijgsmacht en zie... in dezelfde week
dat de prins mij schreef niets voor mij te kunnen betekenen,
kreeg ik een oproep om voor de selectiecommissie te
verschijnen op de vliegbasis Ypenburg. De test met veel
rekenen en wiskunde verliep niet zo best op het onder-
deel Nederlandse taal na. De commissie was dan ook
benieuwd waarom ik zonodig techneut wilde worden bij de
LSK. Op mijn antwoord dat een administratieve functie mij

beter toe leek toonden de heren zich plotseling tevreden
en gelukkig. Hetzelfde gevoel kreeg ik nadat ik van hen
hoorde dat de verbintenis al klaar lag om te tekenen.
Op 26 februari 1952 kon mijn opleiding tot korporaal-
schrijver op de Kantoordienstschool in de Prins Hendrik-
kazerne in Nijmegen in principe beginnen en kwam een
einde aan het doelloos thuis zitten.

De Kantoordienstschool
De Kantoordienstschool bestond als ik me goed herinner
behalve de vaste staf uit drie klassen van plusminus twin-
tig leerlingen. De sfeer op kantoor was prettig tot blijmoe-
dig omdat onze SMA van 39 jaar spoedig met volpensioen
de dienst zou verlaten dankzij de in de tropen door hem
vezamelde dienstjaren. Tot de instructeurs van de school
behoorden een dienstplichtig soldaat en een aantal mede-
scholieren die als sergeant van de landmacht of als kor-

(door Joop de Jong)

poraal eerste klas van de Koninklijke Marechaussee
afkomstig waren. Een van hen, een oud-artillerist deed
voor ons de organisatie van de luchtstrijdkrachten uit de
doeken. Hij gebruikte een boekje met organigrammen en

afkortingen die wij op onze beurt in een schriftje noteer-
den, bijvoorbeeld CLS, CLV CLO, enzovoort. Op onze
beleefde vraag wat al deze letters betekenden gaf hij het
historisch antwoord: "Het is ten strengste verboden om
vragen te stellen over deze materie". Nou, daar waren we
dus mooi klaar meel Op ons aandringen kwam er wat later
toch nog een redelijke uitleg. Heel apart en interessant
waren de schrijfmachinelessen bij het lnstituut Schoevers
aan de Kronenburgsingel. Apart, omdat we door de stad
werden afgemarcheerd en interessant vanwege de dames
die daar rondliepen en die tot onze verbazing ook alles
afwisten van dienstcorrespondentie en indeling van de
dienststukken: hoofden, subhoofden, alineahoofden, aan-
tal spaties, regelafstanden en noem maar op. Mijn oplei-
ding bij de Kantoordienstschool was dan ook een goede
introductie bij de toenmalige LSK temeer omdat de school
een beetje een afspiegeling was van de feitelijke toestand
in de hele luchtmacht, d.w.z. een beetje rommelig; veel
improvisatie en experiment en soms te korte riemen door
gebrek aan kennis en ervaring. Onze gemoedelijke school-
commandant was echt niet van zijn stuk te brengen en zijn
regiem was mild. Dit laatste wil ik graag toelichten met een
anekdote. Op een morgen was de bakker erg laat, Nog
net voor de vlaggenparade kregen een collega-cursist en

ik onze porties brood en beleg zoals gebruikelijk in een
wasmand mee en liepen gehaast over het pleintje met de
vlaggenmast waar de overige militairen van de kazerne al

aangetreden stonden. bij het signaal: "Bij de vlag"maakten
we "halt en front" met de wasmand tussen ons in om de
vereiste groet aan de vlag te kunnen brengen. Nog net
zagen we echter vanuit onze ooghoeken om de hoek van
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gebouw de schoolcommandant ons wenken. Het was dui-
delijk, hij wílde geen lestijd verloren laten gaan. Nauwelijks
hadden we onze mand weer opgepakt en een paar pas-

sen gedaan of er klonk een stentorstem, zeer luid, vanuit
de richting van de paradecommandant, nog eens ver-

sterkt door de hoge gebouwen rondom. Verschrikt zetten

wij onze broodmand weer neer! Nog net voor wij de mand

neezetten en voor de tweede maal "halt en front"maakten
zagen we nog even onze schoolcommandant om de hoek

van het gebouw; de pet laag over het voorhoofd, de mond

in een grijns, de schouders hoog opgetrokken, de armen
ietsje los van het lichaam, de handpalmen naar voren met

de vingers gespreid in een hulpeloos gebaan Op zo'n

moment houd je heel veel van je militaire meerdere! Na

een jaar infanterie-ervaring en een jaar uitgeleend door de
landmacht, dienstdoen bij het Koninklijke Nederlands
lndisch Leger (KNIL) deed ik bij de luchtmacht voor mij

soms vreemde ervaringen op. Soms waren die ervaringen
leuk. Zo was er bijvoorbeeld een gepensioneerd korpo-
raal(?) KNIL, ridder MWO, die bijna iedere ochtend een

kopje koffie dronk in de onderofficiersmess en daarbij
hoopte op het kazerneterrein zoveel mogelijk officieren te

ontmoeten. De groetplicht, waaronder we allen leden,

werkte dan omgekeerd, want uiteraard droeg hij de rid-

derorde zichtbaar. Bovendien was de ridder een boeiend
vertellen Andere dingen waren niet zo geweldig. Zo was
ik met een medescholier op weg naar het exercitieterrein
toen een passerend sergeant ons gelastte elkaar af te
marcheren! Deze grap haalde het echter niet bij hetgeen
de toenmalige kazerneadjudant uitdacht, Hij kreeg in de
gaten dat met mij een vrij grote groep scholieren vrijge-
steld van de lessen Nederlandse taal ledig rondlummel-
den op hun kamen Dat kon niet! Dus: kasten sjouwen van

de zolder van gebouw A naar de zolder van gebouw B. En

de gebouwen waren best hoog met veel trappen. en de
volgende morgen moesten diezelfde kasten weer in de
omgekeerde richting! Het heeft bij ons leerlingen een
grote mate van creativiteit opgewekt om onvindbaar te

worden. Bij een andere gelegenheid ontdekte diezelfde
adjudant een peukje op het kazerneterrein. Foute boel!
Om het peukje te venruijderen organiseerde hij op het tijd-
stip van vertrek met weekendverlof een militaire begrafenis
voor heel de kazerne met een draagbaar voor de peuk
maar helaas zonder muziek. lk sluit maar gauw dit hoofd-
stuk af!

De Prins Hendrik Kazerne
Het wordt tijd om even stil te staan bij ons onderkomen,
de Prins Hendrik Kazerne, in het begin van de vorige
eeuw gebouwd met "lndisch geld"in een vrij strakke
maar indrukwekkende stijl, waaraan de dikke muren,

de hoge bouw van de paviljoens maar vooral het trap-
penhuis met de dubbele trap en de vijfendertig meter
hoge toren van het hoofdgebouw aan bijdroegen. Ook
trof mij de gedachte dat het de voormalige Knielkazerne

was waarmee ik tijdens mijn detachering bij de KNIL in
lndonesië door mijn functie aldaar regelmatig had gecor-

respondeerd. Later vernam ik van een van mijn drie
zwagers van mijn toen toekomstige vrouw allen afkom-
stig van het KNIL, de aardige bijzonderheid dat het
meest nutteloze gebouw van het complex indertijd het

hospitaal was met een indrukwekkende capaciteit.
Het stond voor de oorlog voortdurend leeg omdat ieder-
een die door de "Officier van Gezondheid"naar de
ziekenzaal was venruezen onmiddellijk zijn biezen kon

pakken! Dat soort zwakke figuren kon men in de tropen
niet gebruiken.

Vrije tijd
Wat deden we ook al weer in onze vrije tijd? Niet vaak
naar de kantine. Ook de Snijders- en de Krayenhoff-
kazerne bleven tamelijk onbekend terrein. Meestal waren
we op onze kamer te vinden, grote kamers met bedden
tweehoog en kasten ertussen. Hadden we toen nog

strozakken? lk weet het niet meer, Eindeloze gesprekken
hebben we met elkaar gevoerd. Soms gingen we de stad
in, Nijmegen is immers een mooie en gezellige stad, ook
al in de zogenaamde saaie Vijftiger jaren. Helaas was
onze wedde van bruto tachtig gulden per maand en voor
half geld reizen per trein niet voldoende om geregeld
cafes en kroegen te bezoeken. Bovendien had onze
zorgzame garnizoenscommandant veel van deze etablis-
sementen verboden voor ons onder meer wegens aan-
wezigheid van verdachte dames. ln het weekend bezocht
ik vaak, met andere overblijvende collega's het gemeente-
lijke badhuis (kosten een kwartje), niet ver van de kazer-
ne. Want het collectief douchen in de kazerne, eens per

week, ging meestal in het tempo inzepen - afdrogen, en

het water was veel te heet of veel te koud. Het eten was
als bij de landmacht: beroerd. Weliswaar kon je tijdens
de lunchtijd voor je eigen geld lekkere visjes kopen op
het kazerneterrein en had een oud-indischman een eet-
tent tegenover de kazerne met bijvoorbeeld nasigoreng
voor een gulden per volle mess-tin, maar helaas, onze
financiën hadden ook hier sterke beperkingen.
De opleiding kwam op 4 juli '1 952 aan z'n eind en voor-

dien mochten we onze voorkeur voor een volgende
plaatsing aangeven. Zelf wilde ik overal naar toe behalve
naar de vliegbasis Leeuwarden. Dus kwam ik juist hier
terecht omdat mijn ouders daar woonden en nog meer
omdat niemand anders daar heen wilde, zo zei men heel

eerlijk en duidelijk! Terugkijkend op mijn opleiding aan de
Kantoor Dienst School vind ik die periode ondanks alles
nog steeds interessant en gezellig en ik ging dan ook
zeer gemotiveerd de luchtmacht tegemoet. lk denk ook
nog met genoegen aan mijn fietstochten in het weekend
in de schitterende omgeving van Nijmegen. Een aardige
bijzonderheid vind ik nog steeds dat ik, veel later, aan

het eind van mijn diensttijd bij de luchtmacht nog enkele
jaren in dezelfde Prins Hendrik Kazerne doorbracht.
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Vliegen op vrijdag de 13e? (door Piet Michielsen)
We schrijven ergens in het voorjaar van 1952. Na
tvvee dagen lopen, zoeken, vragen en strak militair
melden bij de militaire meerderen om ingeboekt
te komen op het vliegveld Woensdrecht, kon ik die
donderdag de 12e mei eindelijk aan de s/ag a/s
MM2 (vliegtuig-motormonteur 2e klasse; het minste
van het minste) bij de B-vlucht, waar Sergeant Ko
van der Sfe/ de scepter zwaaide.
Als 18-jarig kulleke, als laagste van de laagsten
stond ik met een magneetsleuteltje en een stompje
schroevendraaier fussen de gammele linnen Tiger-
tjes aan het begin van een militaire loopbaan. De
Tweede Wereldoorlog was amper achter de rug en
de Nederlandse Krijgsmacht was aan zijn wederop-
bouw bezig.

Dictatoriaal bewind
Woensdrecht had nog alle optrekjes van de nog niet zo
lang verdwenen Teutonen, de dictatoriale Hitlezonen, op de
vooroorlogse grasmat in gebruik; slechts de naam Flieger-
horst was zo snel mogelijk geschrapt. Alleen die grasmat,

die eindeloze groen vlakte was voor de nieuwe bewindvoer-
ders, de Elementaire Vlieger Opleiding van de Luchtstrijd-
krachten (LSK) van het Ministerie van Oorlog een pure

afgod, voorbehouden aan de goden van de nieuw te vor-

men luchtmacht. Slechts de herder (niet met een hoofdlet-
ter!) werd er met zijn schapen gedoogd. Het zich zonder
noodzaak bevinden op het heilige vliegdomein was abso-
luut uit den boze; was goed voor minimaal twee weke
streng arrest. Anders gezegd: Uit disciplinair oogpunt was
er tussen WO ll en daarna voor de betrokkenen maar bij-
zonder weinig veranderd, maar gelukkig wisten we niet
beten En zo stonden dus, net als alle andere dagen, die
vrijdag de 13e mei 1952 de lange rits Tiger Moths strak
opgelijnd langs de rand van de heilige grasmat; klaar voor

het legendarische vraag & antwoord spelletje: "Voor vrij ?"

. . "Contact !". Waarna een altijd weer levensgevaarlijke
loeier van een slinger aan de 'prop' het vooroorlogse vier-
cilindertje, de'Gipsy Major', al pruttelend, proestend en

protesterend als een naaimachientje in beweging kwam.
Het was kort na achten dat de eerste al zigzaggend weg
taxiede, om zich tussen de kaarsrechte baan van honden-
hokken een weg te zoeken in de helderblauwe west
Brabantse hemel, op weg voor een uurtje vlieginstructie
boven de zuidwesthoek van Nederland; een land van bos-
sen, landerijen en water Magnifieke, majestueus en rustge-
vend; ideaal voor de start van een vliegerloopbaan.

Op z'n janboerenfluitjes
De dag was nog maar amper een uurtje oud toen vanuit
een terugkerend Tigertje (telefoon was in die dagen nog

een wereldwonder) het mondelinge bericht hoorden dat
op een stuk akkerland bij Rilland Bath een collega z'n
poten aan de grond had gezet; "Erg grote trammelant
hebben we niet gezien," aldus de mededeling.
Sergeant van der Stel, de hangarchiel had in een vloek en
'n zucht de crashploeg bij elkaar getrommeld en - omdat
ik alles nog te leren had - werd ik toegevoegd, een bui-
tenkansje dacht. Sensatie was op die jeugdige leeftijd
en nog zo kort na de oorlog altijd meegenomen. Amper
vijf minuten later stapten we achter in de bak van een
al wat gammele Chevrolet 3-tonner; 'n ouwe afgeragde
legertruck die z'n zware invasie-kilometers vanaf Norman-
dië had verbruikt om ons land te helpen bevrijden. De
bepaald niet comfortabele rit deerde ons overigens niet;

we waren immers niks gewend en waren al blij dat we niet
werden afgemarcheerd naar het verre Rilland Bath. Voor
mij althans, twee dagen 'operationeel' was het totaal nieu-
we ervaring. Op het luchtmacht concentratiekamp Deelen
immers geschiedde alles strak marcherend.
Op de plek van het ongeval aangekomen bleek er
- gelukkig - weinig aan de hand. Het hangende viercilin-
dertje had er gewoon even de brui aangegeven, waardoor
instructeur en leerling het linnen bouwseltje maar aan de
grond hadden gezet.

Snel de vleugels er afgesleuteld, en in de laadbak van de
3-tonner geschoven. De romp werd met de staartslof naar
binnen geschoven, stevig vastgebonden en zo reden we al

na een half uurtje alweer richting Woensdrecht; de vliegerin-
structeu[ kapitein Van Luyk, vanzelfsprekend in de cabine.

Nummer twee
Voozichtig en behoedzaam, vanwege de kostbare sleep,
toog het militaire gezelschap over de Zeeuwseweg ging het
even later met een vaartje van amper vijfentwintig kilometer
per uur richting vliegtuigenveld. De klus was geklaard, De
schade aan het Tijgertje was beperkt gebleven en persoon-
lijk leed was niet te melden. Op gewekt zaten we achter in

de bak van de ouwe legertruck wat na te kouten toen plots-

klaps de toch al trage gang verdween en het transport aan
de kant van de Zeeuwseweg werd geparkeerd; zelfs de
grommende V-B werd door de chauffeur het zwijgen opge-
legd. Of waren wij misschien de volgende die pech had-
den? Het raadsel was al heel snel opgelost. Een blik achter



het legergroene dekzeil vandaan leverde ons een tweede
gecrashte kist op, op de schorren van de Oosterschelde;
normaliter het oefenterrein voor schietoefeningen. Speelden

de zenuwen Van Luyk parten na de crash en moest hij zo

nodig vene langs de kant van weg ? Korporaal Henk Plas-

mans, 'de Smeggel', was er als de kippen bij; althans dat

dacht hij. Want Van Luyk wees hem strak militair terug de
bak in. "Hij was, als hoogste in rang, de aangewezen per-

soon poolshoogte te gaan nemen."

Verongelijkt maar gehoorzaam, zoals het betaamde,
kroop de Smeggel met hangende pootjes terug om zich
weer bij zijn minderen op de harde bank te zetelen. Maar

ondanks de afknapper konden we onze nieuwsgierigheid
niet bedwingen. Stiekem loerden we met een schuin oog
langs het zeil om te zien hoe Van Luyk, met zijn typische
loop en z'n altijd schuddebollende kop het corpus delictus
naderde en duidelijk het gesprek aanging met de piloteu;

om even later alweer de terugweg te aanvaarden. "Er is
weinig aan de hand," aldus de kapitein. "Er moet alleen

een nieuwe crashploeg opdraven om ook deze kist terug
te brengen. Alleen de prop is gebroken." En daar ging

het weer; richting grasmat om, met een Tiger Moth op
sleeptouw, een volgende fatale melding buiten het vlieg-
tuigenveldje te melden.
Maar gelukkig zou dat niet onze zorg zijn. Wij waren
uitvoerende van de laagste orde in een zich ontwikke-
lende krijgsmacht. Onze meerderen hadden in de nog

maar kort achter ons liggende jaren wel voor hetere

vuren gestaan tijdens de Tweede Wereldoorlog.

'de Dertien'
Terug bil Hangar 72 mel het eerste ramptransport van

die vrijdag de dertiende, werd ons het werk uit handen
genomen door de mannen van de PO, het Periodiek

Onderhoud; de inspectie hangar dus. Voor ons was er
weer het gewone werk. Kisten binnen marshallen, tanken,

rondje lopen (later de thru-flight), form aftekenen, vliegers
instrappen, een definitieve swing aan de prop geven, blok-

ken wegtrekken en . . . trots nakijken. En dan, tegen kwart
over twaalf gebeurde het iets onwezenlijks, De A-13 moest
voor de hangar gezet en klaargemaakt voor een speciaal
tripje. Sld. l.l.vl. Van den Meulenberg was in aanmerking
gekomen voor een special solotrip. Na de briefing die och-
tend had hij te kennen gegeven weinig vertrouwen te heb-
ben die dag te vliegen, Op de vraag van zijn instructeu[
kapitein Oxel, had hij te kennen gegeven angst te hebben
die dag. Oxel had vragend zijn wenkbrauwen gefronst.
'Angst om te vliegen vandaag? Waarom dat dan wel?"
"Het is vandaag vrijdag, kapitein. Vrijdag de dertiende nog

wel. Begrijpt u dat?" Oxel begreep het dus niet en stapte,
gniffelend, naar Sgt van der Stel om tegen 12.30 uur de
A-13 klaar te zetten voor Van den Meuleberg. En Ko had,

vaneiges, geen enkel bezwaan Een geintje, daar was
iedereen altijd voor te porren. En zo kwam Van den Meu-

lenberg, wit van angst en mopperend aanstappen om z'n

zenuwenvlucht te maken. Toen hij daarenboven nog ont-

dekte dat hij met de 13 op stap moest leek hij het te

besterven. Maar het was 1952 en dienst was nog altijd
dienst; dus was het:
"Voor vrij ?" "Contact" En na het bekende gepruttel draai-
de het motortje enkele tellen later als een tiereliet. Dus

blokken weg en op naar de grasmat. Lachend stonden we

met z'n allen te kijken hoe de bijgelovige schijtlijsler al zig-
zaggend weg taxiede.
Die zou z'n lesje wel leren. Bijgeloof? Hoe haalde zo'n

brutale potentiële hemelbestormer het in godsnaam in z'n

botte bolus.

Dus toch ??
Kort na eén uur verscheen Van den Meulenberg in de A-
13 weer boven de grasmat en maakte aanstalten om het

geijkte right hand circuit te vliegen en de landing in te

zetten. Er was niks aan de hand. Alles ging volgens het

boekje. Dat moest ook wel, want Van den Meulenberg was
bepaald geen kneusje; zou zeker als een van de eerste

t"

na-oorlogse piloteurs de LSK gaan versterken. Prachtig
ging het allemaal zo hij de landing inzette. Het was inmid-
dels ruim tien minuten over één en we zagen de groen

lamp aanflitsen vanuit de blokkenwagen om de leerling
toestemming te geven te landen. En dan, Murphy's Law

kwam die dag voor der derde keer tot leven, om '13.13 uur

kwam de A-13 met een van de wielen in een konijnenpijp,
zoals er zoveel waren op Woensdrechts heilige grasmat,

Een enorme buiteling was het gevolg en na enige schui-
ven kwam de helgele Tiger Moth op z'n bovenste vleugel
tot stilstand. De A-13 was om 13.13 uur op vrijdag 13 mei

gecrashed; zoals afgesproken werd al gauw gezegd. Van

den Meulenberg hing ondersteboven in z'n safety belts en

wist de eerste seconden zeker niet wat hem was overko-

men. Toen de brandweer arriveerde stond hij bibberende
en met knikkende knieën naast z'n heilige bewijs: Vrijdag
de'13e was een ongeluksdag. Hij ging diep in de zakken
van z'n vliegoverall, trok een pakje sigaretten tevoorschijn
en pulkte er met bevende vingers een peuk uit.
"Of iemand van de brandweer een vuurtje voor hem had?"

Van den Meulenberg is overigens nooit vlieger geworden.

Enkele dagen later gaf hij te kennen de pijp aan Maarten
te geven. "Mij te link."



Een achterafje

ln de KLuPActief van mei
2005 heb ik indertild een
aantal foto's geplaatst van
versch i I lende' nederzet-
tingen'van de GGW Nike
Squadrons in Duitsland met
aan u de vraag: "herkent u

deze foto's?". Aan degene
rnet de goede antwoorden
werd eer boekenprijs in

het vooruitz cht gesteld. lk
heb naar aanleiding hiervan
geen reacties ontvangen
met als gevolg dat ik het
vermelden van de goede

antwoorden in het daarop-
volgende KLuPActief maar
achterwege heb gelaten.
Tot miln verrassing ontving
ik naderhand toch enkele
brieven en telefoontles
waarom de juiste antwoor-
den niet in KLuPActief
waren gepubliceerd. Van-

daar alsnog de goede ant-
woorden.
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Ziekteko s te n re gel i n ge n
J.C.J.M. Janissen

ZORGVERZEKERINGSWET

PER 1 JANUARI 2006

Bron: KVEO

IN KOM ENSAF HAN KELIJ KE

BTJDRAGE (rAB) 2006

Het nieuwe zorgstelsel heeft

op 1 januari 2006 ziln intrede

gedaan. De invoering van de

Zorgverzeke ri n g swet (ZVW)

is enigszins moeizaam ver-

lopen. De ziektekostenverze-

keri n gsmaatscha ppijen en het Col I ege voor Zorgverzekeri ngen

waren veelal telefonisch moeilijk bereikbaar en er waren soms

lange wachttijden. Op gestelde vragen werden niet altijd goede

en verhelderende antwoorden gegeven. Of wij met dit nieuwe

zorgstelsel blij moeten zijn, zal al gaande 2006 en later moeten

blilken. Qua nominale premie pakt het nieuwe zorgstelsel voor

de postactieve militair gunstiger uit. Telt men evenwel bij de

nominale premie de inkomensafhankelijke bijdrage (lAB) op,

dan zal men (vaak) meer betalen. Of er ïer zake compensaties

komen zalin 2006 moeten blijken, in ieder geval heeft het de vol-

ledige aandacht. Voor wat betreft het eventuele voortbestaan van

de ZVD-regeling verwijs ik naar het gestelde verder in dit artikel.

Met betrekking tot de inkomensafhankelijke bijdrage (lAB) voor

2006 het volgende: De IAB is voor UKW-ers gesteld op 6,5%,

doch over een maximum bedrag van € 30.015,- per jaar (2006).

De IAB voor UKW-ers wordt volledig vergoed. Over deze vergoe-

ding betaalt men wel loonheffing, daar deze vergoeding wordt

beschouwd als inkomen. Voor gepensioneerden die beschikken

over AOW plus een aanvullend militair pensioen is de IAB: 6,5%

over het gehele AOW-bedrag plus 4,4% over het aanvullend

ABP-pensioen, doch over een maximum pensioenbedrag van

€22.500,- als men een partner heeft en over een maximum

pensioenbedrag van € 18.000,- als men alleenstaand is. Ook als

het aanvullend pensioen meer is dan €22.500,- c.q. € 18.000,-

betaalt men een IAB van 4,4% over € 22.500,- c q € 18.000,-

(€ 30.015,- minus AOW-bedrag = € 22.500,- c q. € '18.000,-).

ls het pensioen hoger dan € 22.500,- c q. € 18.000,-, dan

betaalt u over dat hoger pensioen geen lAB. lndien men beschikt

over een lijfrente-uitkering wordt eveneens een IAB van 4,4o/o

ingehouden door de instelling alwaar men de lijfrenteverzekering

heeft afgesloten. lndien het totaal van de IAB de maximum grens

van € 30.015,- heeft overschreden, wordt de teveel ingehouden

IAB door de belastingdienst teruggestort. De IAB die over de

AOW en het militair pensioen wordt geheven, wordt niet vergoed.

Gepensioneerden die boven de AOW een goed aanvullend

pensioen hebben, betalen volgende jaar te veel lAB. De fiscus

boekt het teveel betaalde pas in 2007 terug. Voor zover nu

bekend ziln er geen signalen dat de fiscus maatregelen neemt

om ervoor te zorgen dat gepensioneerden niet telkens lang-

durig op terugbetaling van te veel betaalde bijdragen moeten

wachten. Doordat elk pensioenfonds de IAB individueel per

gepensioneerde inhoudt, zullen vele ouderen in eerste instantie

te veel aan IAB betalen. Zeker gepensioneerden die een goed

pensioen bij twee of meer pensioenfondsen hebben, krijgen te

maken met een inkomensachteruitgang. De terugbetaling van te

veel IAB zal ergens in 2007 automatisch door de belastingdienst

worden terugbetaald. Anders dan met de gewone inkomensten-

belasting kunnen gepensioneerden vooralsnog geen voorlopige

teruggaaf indienen. Met deze situatie kan men niet blij zijn, doch

wij hopen dat hiervoor alsnog een oplossing komt. Het is in ieder

geval een aandachtspunt. Het Coórdinatieorgaan Samenwer-

kende Ouderenorganisaties (CSO) heeft de Minister gevraagd

de te veel betaalde zorgpremie al dan niet in de vorm van een

voorlopige teruggave zo spoedig mogelijk terug te betalen aan

betrokkenen. De Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs

keurt de werkwijze van de fiscus eveneens af. Het jaar 2006 is

een overgangs.jaar, doch we zien graag dat gepensioneerden

vanaf 2007 de te veel betaalde IAB nog in hetzelfde kalender-

jaar terugkrijgen.

BUITENLANDSE NEDERLANDERS

Bron: KVEO

Er is veel commotie ontstaan door de invoering van het nieuwe

zorgstelsel voor Nederlanders die zich blijvend hebben geves-

tigd in het buitenland, met name heeft het College voor Zorg-

verzekeringen (CVZ) nogal wat steken laten vallen zo laten vele

leden in het buitenland weten. Het CVZ gaf vaak niet thuis,

gaven verkeerde adviezen, e-mails en brieven werden niet

beantwoord en de telefoon werd vaak niet opgenomen. Ook

heeft de Nationale Ombudsman ïer zake veel klachten ontvan-

gen. Met het verblijven in het buitenland worden niet de Neder-

landers bedoeld die naast hun domicilie in Nederland ook een

huis in het buitenland hebben en daar bijvoorbeeld een half jaar

per jaar verblijven. Deze vallen normaal onder de Nederlandse

zorgwetgeving. De nodige zorg in het buitenland wordt vergoed

conform het gestelde in de polisvoorwaarden. De commotie

betreft die Nederlanders die vast ziln gaan wonen in het bu -

tenland en ook onder de inkomensfiscaliteit van het woonland

vallen en die een pensioen (AOW plus aanvullend pens oenl

uit Nederland ontvangen. Tot het vorig jaar was het mogelilk voor



hen om een Nederlandse zorgvezekering te sluiten en kon men

vrijwillig kiezen voor de AWBZ vezekering. De inkomstenbelasting

betaalde men in het woonland. De overheid heeft nu voor gepensi-

oneerden die wonen in een EU-, EER of Verdragsland, bepaalt dat

men in Nederland over de inkomsten uit Nederland (AOW en aan-

vullend pensioen) de zorgbijdrage (lAB) moet betalen die iedere

Nederlander betaalt, dat men met een korting van de no-claim

hoogte (€ 255,--) een basiszorgverzekering (woonlandpakket) kan

sluiten bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) en dat men

verplicht wordt ook de premie voor de AWBZ te betalen met een

korting van 30%. Daarvoor stelt de overheid dan de mogelijkheid

ter beschikking om een zorgvezekering te sluiten in het woonland

met de uitkeringen die in het woonland gebruikelijk zijn. Het CVZ

Afdeling Buitenland is het aanspreekpunt voor hen die woonachtig

zijn in het buitenland. Het is voor de Adviseur Ziektekostenrege-

ling/KVEO ondoenlijk zich te verdiepen in de inhoud van de woon-

landpakketten van alle EU-, EER- of Verdragslanden (36 landen!)

en de daarbil eventueel behorende aanvullende vezekeringen.

U kunt daartoe contact opnemen met het CVZ ïe Diemen

(tel. 020-797 8555) waar u vervolgens de afdeling Buitenland

vraagt. Als het niet lukt om contact te krijgen met het CVZ kunt u

zich wenden tot de Nationale Ombudsman, Postbus 93'122,2509

AC Den Haag. Tel: 0800-2 355 555, of middels lnternet:

wvwv. nationaleombudsman. n l.

ZIEKTEKOSTENVERZEKERING UKW.ERS IN HET

BUITENLAND
Bron: SZVK

Militairen met FLO (UKW-ers) woonachtig in het buitenland

hebben geen verzekeringsplicht op grond van de Zorgverzeke-

ringswet (ZVW) en hebben evenmin op grond van de verdrags-
bepalingen aanspraak op medische zorg ten laste van Neder-

land (het zogenaamde woonlandpakket). Dit heeft tot gevolg

dat betrokkenen (UKW-ers) zelf dienen te voorzien in een ade-
quate ziektekostenverzekering. De UKW-ers in het buitenland

zijn derhalve ook de inkomensafhankelijke bijdrage (lAB) niet

verschuldigd. Gepensioneerden (AOW plus militair pensioen)

zijn wel aangewezen op het EU-woonlandpakket en dienen de

IAB wel te betalen. UKW-ers komen ook niet in aanmerking voor

zorgtoeslag omdat ze niet onder de ZVW vallen. De Stichting

Zorgzaam biedt de UKW-ers op vrijwillige basis een Zorgzaam

Buitenland Polis aan plus eventueel Aanvullend Buitenland. De

nominale premie voor deze verzekering is hoger dan de nomi-

nale premie in Nederland voor de Basisverzekering Zorgzaam,

De inkomsten van verzekeraars bestaan onder andere uit de

volgende twee elementen :

1. De nominale premie: deze premie wordt betaald door de ver-

zekerde aan de verzekeraan

2.Een budgetbijdrage: deze wordt door de overheid betaald

aan de verzekeraar.

Voor verzekerden (UKW-ers) die niet onder de ZVW vallen,

zoals de verzekerden met een Zorgzaam Buitenland Polis,

ontvangt de verzekeraat geen budgetbijdrage maar alleen

de nominale premie. Dit in tegenstelling tot de verzekerden in
Nederland met een Basisverzekering Zorgzaam waarvoor de

verzekeraar ook een budgetbijdrage ontvangt. Om de inkom-

sten van de verzekeraar op het niveau te brengen dat nodig

is om de verleende zorg te kunnen betalen moet de nominale

premie van de Zorgzaam Buitenland Polis daarom hoger zi.1n

dan de nominale premie in Nederland voor de Basisverzekenng

Zorgzaam, zodal, per saldo, de inkomsten van de verzekeraar

voor alle verzekerden ongeveer op hetzelfde niveau liggen.

PROJ ECTMONITORING

Bron: NYOG

De minister heeft aan de Tweede Kamer toegezegd dat hi; een

bedrag achter de hand houdt voor het geval dat zou blilken dat

groepen in de samenleving financieel extra worden belast door

de invoering van de nreuwe zorgvezekeringswet. De gezamen ilke

ouderenorganisaties hebben een werkgroep in het leven

geroepen die e.e.a. gaat inventariseren om vervolgens de

bevindingen aan de minister voor te leggen. Het gaat hier niet

om individuele gevallen, maar om situaties ten aanzien van

grotere groepen.

KLASSENVERZEKERI NG

Bron: NYOG

Eind december 2005 werd bekend dat het CYZ de klassende-

claratie van de ziekenhuizen heeft ingetrokken, zodat de zie-

kenhuizen financieel geen verschil meer kunnen maken voor

klassenverpleging. Tot voor kort beschikte slechts 15% van de

Nederlandse ziekenhuizen nog over klassenverpleging. Voor het

huidige blijft in theorie de klassenverzekering in Nederland nog

bestaan, doch men zal in principe geen gebruik meer kunnen

maken van klassenverpleging. Zorgverzekeraar Nederland (ZN)

stelt dat het product klassenverzekering blijft bestaan daar waar

de mogelijkheid aanwezig is, ls men k asse vezekert dan behoort

de klassenverpleging in het betreffende ziekenhuris toch tot de

mogelijkheid doch kan door overbezetting de klassenverpleging niet

worden geleverd, dan zal door de ziektekosten-verzekeringsmaat-

schappij dienen te worden overgegaan tot restitutie per zieken-

huisdag. Het komen te vervallen van de klassenverzekering/-

verpleging zal naar alle waarschilnli.lkheid gaan leiden tot het

massaal laten vallen van de klassenverzekering, omdat zieken-

huizen de klassenverpleging ook niet meer zullen leveren. Ver-

wacht wordt dat de zotgverzekeraars de klassenverzekering

zullen intrekken maar adviseren u daar wel op te letten. Zodra
ter zake een algemeen en definrtief besluit is genomen zal dit
bekend worden gesteld in het lt/ededelingenblad.

AFTREK ZIEKTEKOSTEN ALS BUITENGEWONE LASTEN

Bron: NVOG en KVEO

Lasten zijn buitengewoon als ze meer bedragen van 1 1,5o/o van

het belastbaar inkomen, een bovengrens is niet meer van toe-
passing. De meerdere kosten zijn dan aftrekbaar. Ziektekosten

en de premies voor ziektekostenverzekeringen zijn kosten die

onder het hoofd buitengewone lasten kunnen worden gerang-

schikt. De Minister heeft echter bepaald dat de premie voor

de basisverzekering die aan de verzekeraat wordt betaald niet

meer als zodanig aftrekbaar is, maar dat voor 2006 bi1 de bere-



kening van de grens die overschreden moet worden (de 11,5%)

een zogenaamde wettelijke standaardpremie van € 1015,- per

persoon in mindering mag worden gebracht. Dit is dus niet de

premie die u daadwerkelijk betaalt; die kan hoger of lager zijn.

Daarnaast kunnen de premie voor de aanvullende verzekerin-

gen en de inkomensafhankelijke bijdrage, onder aftrek van de

zorgtoeslag, gewoon bij de buitengewone lasten worden opge-

teld. Dit is een door het ministerie bedachte ingewikkelde wijze

om wat altijd heeft bestaan, namelijk de ziektekostenpremie bij

de berekening van de buitengewone lasten gewoon meenemen,

te handhaven.

4_
WF:

ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN OUDERENZORG

Bron: Mevr. W. GoedhartlNVOG

Het zal wel nog even duren, maar de Wet Maatschappelijke

Ondersteuning (WMO) zit er aan te komen. De wet heeft als

doel op lokaal niveau goede voorzieningen te bieden, opdat

iedere burger gelijke kansen heeft deel te nemen aan de

samenleving. De gemeenten krijgen de regierol bij de uitvoe-

ring van de wet en bepalen voor een groot deel zelf hoe zij

de maatschappelijke ondersteuning organiseren. Zij hebben

de wettelijke plicht belangenorganisaties te betrekken bij het

opstellen van een vierjaarlijkse WMO-beleidsnota. Verenigingen

van gepensioneerden zijn voor het merendeel niet plaatselijk

georganiseerd. De weinige verenigingen die dat wel zijn, zou-

den zich, indien zij min of meer actief zijn op het zorgterrein of

er belangstelling voor hebben, als belangenorganisaties kunnen

melden. ln de WMO worden de Wet Voorzieningen Gehandi-

capten (WVG), de Welzijnswet en enige onderdelen van de

AWBZ opgenomen. De WMO gaat uit van het volgende: mensen

met beperkingen moeten als zij dat wensen, zo lang mogelijk

zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en volwaardig kunnen

participeren in de samenleving. Woonvoorzieningen alsmede

zorg- en welzijnsvoorzieningen moeten in voldoende mate

beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar ziln. lndividuele voorzie-

ningen moeten worden vastgelegd in een verordening waaraan

burgers rechten kunnen ontleden. Elke gemeente moet tijd en

middelen beschikbaar stellen om cliêntenparticipatie gestalte

te geven. Voor de uitvoering van de WMO hebben de patiënten,

cliënten en consumenten voonruaarden ontwikkeld.

Toegang
. Er is een gemeentelijke beleidsnota. ln een gemeentelijke ver-

ordening geeft de gemeente aan wie waarop recht heeft.
. Er is een onafhankelijke, objectieve en integrale indicatiestelling.
. Mensen met beperkingen dienen volwaardig te kunnen deel-

nemen aan de samenleving zonder extra kosten. Daarom

dienen meerkosten te worden vergoed.
. Er dient een onafhankelijk loket te ziln waar alle vragen op het

gebied van wonen, zorg en welzijn in behandeling worden
genomen.

. Er dient sprake te zijn van goede, overzichtelijke informatie,

keuzemogelijkheid alsmede van persoonsgebonden budget
(pgb) en zorg in natura.

. ln overleg met patiënten-, cliënten- en consumentenorganisa-
ties stelt de gemeente kwaliteitseisen op.

. De gemeente stelt een laagdrempelige klachtenregeling en

bezwaarprocedure in.

. De gemeente overlegt regelmatig en structureel met cliënten-

organisaties en zorgt voor een goede verankering van cliën-

tenparticipatie.

DE WMO PER 1-1.2007

Bron: KVEO

De WMO, welke in eerste instantie medio 2006 zou worden

ingevoerd, zal op 1 januari 2007 worden ingevoerd. De WMO

maakt de gemeenten verantwoordelijk voor het welzijnsbeleid.

Uitgangspunt van de wet is dat hulpbehoevende mensen zo veel

mogelijk voor zichzelf en voor elkaar zorgen. Als het niet lukt

om zelf ondersteuning te regelen, kunnen ze bij de gemeente

terecht. ln de WMO worden bestaande regelingen samenge-

voegd zoals de Welzijnswet en de Wet Voorzieningen Gehan-

dicapten. Ook wordt een aantal voorzieningen uit de AWBZ,

zoals huishoudelijke hulp van de thuiszorg, overgeheveld van

het rijk naar de gemeenten. Zo moet er een loket ontstaan waar

ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en andere kwetsbare

groepen terechtkunnen. En nu maar hopen dat alle neuzen van

alle gemeenten in dezelfde richting gaan wijzen. Het gemeente-

bestuur mag zelf het welzijnsbeleid invullen,

ZVD-REGELING 2006

Bron : KPMG FlexSourcing

Met betrekking tot het voortbestaan van de ZVD-regeling per

1-1-2006 kan op datum inleveren kopij voor dit blad nog geen uit-

sluitsel worden gegeven. Er wordt nog over onderhandeld. lndien

bekend wordt of de ZVD-regeling wel of nret blijft bestaan zult u

door KPMG FlexSourcing schriftelijk worden gei'nformeerd, Ook

zal hiervan melding worden gemaakt in het Mededelingenblad.

Reeds ingediende declaraties tot 1 januari 2006 zullen derhalve

(nog) niet in behandeling worden genomen.
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t.n.v. Contactgroep Postactieven regio
Arnhem, te Doetinchem
ERE VOOMITTER: Dhn H.T Jongerius
Schiedamhof 29, 6843 KT Arnhem
Tel. 026 38 19 036

Den Haag
CGPA regio Den Haag
Voorzitter: N/.J.G. Halma
Secretaris Th.M. Deckers
Strijplaan 337 ,2285 GL Rijswijk
Tel. 070 39 44 585, 06 20 58 63 89
E-m ai I 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. A.J.M. Hussaarts
Paulus Potterlaan 46,5702 CW Helmond
re|.0492 54 05 16
E-mai I a. hussaarts@chello.nl
Vice voorzitter: G.C.M, Boogaarts
Gaasthuisstraat 29, 5708 HH Helmond
E-mail fred.boogaarts@chello.nl
Penningmeester: Herman Vriesema
Rundedal 1 1, 9561 JW Ter Apel
Tel. 0599 58 78 10
E-mail hermanvriesema@planet. nl

Tel. 0493 59 B0 45
E-mai I hsvo@g gwd p.af.d net. mindef. nl

Eindhoven
CGPA regio Eindhoven

Of. Postactieven Groepen Geleide Wapens CGPA regio Leeuwarden
t.a.v. Stafgroep Voorl. Groep Geleide Wapens Voozitter: E.PW. Wiener
Postbus 5034, 5800 GA Venraij E-mail epw.wiener@hccnet.nl

Voorzitter: EJ.P Logister
St. lsidorusstraat 24
5694 AL Son en Breugel
Tel. 0499 47 16 98
E-mail f. logister@chello.nl.
Secretaris: L.A Damen
Achtste Loop 28, 5626 BW Eindhoven
Tel. 040 26 23 122

E-mail ludo.damen0l @freeler. nl

Penningmeester: H.tV.G. van Soest
Duivenlandstraat B, 5628 KW Eindhoven
Tel, 040 24 15 584
E-mail h.van.soest@hetnet.nl
Vice voozitter: J. van PA. Roolvink
Evreuxlaan 115,5627 PT Eindhoven
Tel, 040 24 27 383
Lid 2e Penningmeester: H. Bosch
Scherpenheuvellaan B, 5628 TT Eindhoven
Tel 040 24 25 419
Lid: D.H. Mulder; Dalem 6,5527 JG Hapert
Te|,0497 33 02 09
E-mail dhmulder@freeler.nl
Lid: H.G. Sepers
Leemgravenwei 6, 5551 RA Valkenswaard
Tel. 040 20 41 376
E-mail h.sepers@chello.nl

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

Postbus 49,5120 AA Rijen

website www.cgpagzrij. n I

Voorzitter: W.H.J. Logt
Secretaris: WJ.A.L. van der Meere
Aalbersestraat 10, 5121 VB Rijen

Tel, 0161 22 42 31.
E-mai I secretaris@cgpagzrij. n I

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

Leeuwarden

Spanjaardslaan 112, 8917 AW Leeuwarden
Secretaris M. Cats
Brandenmeer 44, B91B GH, Leeuwarden
E-mail pa-lwd@planet. n I

Penningmeester: A. Lelie

Trui Jentinkwei '12,8915 JK Leeuwarden
E-mai I fanthomas@hetnet.n I

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
Voozitter G.J.W Fehrenbach
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\.W. Apeldoorn
Tel. 055 36 63217
E-mai I joh.gkools@freeler.nl
Secretaris. F Ouwerkerk
Rakkersveld 116, 7327 GD Apeldoorn
Tel. 055 53 33 033
E-mai I f.ouwerkerk@planet.nl
Lid: A. Sorel
H.M Mesdagstraat 32,7312 LP Apeldoorn
Tel. 055 35 59 094
Lid: J. v.d. Spoel
Couperusl aan 1 49, 3842 AD Harderu'rijk
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
E-mail joop.koning@planet.nl
Secretaris: J.J.A. Fontein
Donderberg 30, 391 1 JX Rhenen
Tel 0317 61 33 30
E-mail j.j.a.fontei n@hetnet. nl

Penningmeester: J.van Arkel
Van Bentheimhof 58, 3911 JN Rhenen
Tel. 0317 61 56 23
E-mai I janvanarkel@veteranen.nl
Activiteiten: K.H Peeneman
Menorapad 7 3958 XZ Amerongen
Tel, 0343 45 35 10

E-mai I khpeeneman@ncrvnet.nl

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, 38'16 TR Amersfoort
E-mai I timoreno@hetnet.nl

@tt



Leden: J.M. Verburg
Karolingersweg 170

3962 AM Wijk bij Duurstede
E-ma i 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-mail benzwiers@home.nl
Tel. 053 433 1571
Postadres CGPA regio Twenthe
p/a secretaris, PA. van Deldenstraat 19
7523 HD Enschede
Penningmeester A.A. Haveman
Vanekerstraal 19,7523 HL Enschede
E-mai I ab.haveman@home.nl
Lid/commissaris, J.H. Leemkuil
Mauritsplein '106, 7553 NT Hengelo
E-mail janleemkuil@home.nl
Lid / commissaris, M.A. van Drunen
Umbrialaan 13,7577 KA Oldenzaal
E-mail mvandrunen@home.nl

ORGANISATIE ELEMENT

BUREAU POSTACTIEVEN

BEREIKBAARHEID

POSTADRES tevens
REDACTIEADRES

MILITAIR POSTADRES
Dit alleen vanaf militaire
onderdelen

Volkel
CGPA regio Volkel

Zeelandsedijk 10, 5408 SM Volkel

Voozitter: W.D den Ouden
E-mai I w.denouden@hetnet.nl
Secretaris: K. Mars
E-mai I marskees@hetnet.nl
correspondentiead res CG PA Vol kel
p/a stafgroep Voorlichting
Postbus 10150, 5408 ZW Volkel
Penningmeester: R. Postma
Leden: J. van Soest, H, Geurts,
T Roosenboom, A. Boender
Girorekening 2641799
t.n.v CGPA Regio Volkel te Uden
ERE VOORZITTER: Dhn Gijs Jonker

Woensdrecht
CGPA regio Woensdrecht
Voozitter: C. Boshuizen
Lijsterbesslraal 11

4711 RJ St, Willebrord
E-mai I c. boshuizen@euronet. nl
Secretaris. EE.C. Voet
Dennenlaan B, 4631 BH Hoogerheide
E-mai I fu-i nternational@wxs.nl
Penningmeester: C, EW. Rietveld
de Hortensia 42,4631 DE Hoogerheide
E-ma i I cfw.rietueld@planet.nl
Lid S. Heringa
Lambertijnenlaan 49
4617 EV Bergen op Zoom
Tel. 01 64 23 82 79

Com mando Luchtstrijd krachten
Chef Kabinet
Bureau Postactieven

CCPKLu: Joop Melisie
KLuPActief: Ko Norg
Adm i n istratie: Sharita Khemai-Ramawad hdoebe

Telefonisch: 070 339 66 60 I 60 28
Fax: 070 339 68 28
E-mail: ccpklu@bdl.af.dnet.mindef.nl
KLUIM: Melisie

Khemai

Binckhorsthof
C LS K/Ka b i neVPostactieven
Postbus 20703
2500 ES Den Haag

Binckhorsthof
C LS K/Ka b i neVPostactieven
MPC 58 L

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

Nederlands lnstituut voor Militaire His-
torie
Al exa n derkazer ne, Gebo uw 203
Van Alkemadelaan 357
2597 BA Den Haag
Corres po ndentiead res :

Postbus 90701
2509 LS Den Haag
Telefoon 070 3'16 58 36
Fax 070 316 58 51

E-mail : NIMH@mindef.nl

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

Vliegende Hollander
lndien u als KLu militair of burger met
functioneel leeftijdontslag / pensioen de
Vliegende Hollander nog niet automa-
tisch ontvangt, kunt u zich melden bij het
aanspreekpunt postactieven. U ontvangt
dan een "Registratieformu I ier Postactieven
Koninklijke Luchtmacht". Nadat u dit heeft
ingevuld en geretourneerd zult u, indien u

in aanmerking komt, in de database worden
opgenomen. Na verloop van (helaas exter-
ne ootzaak) minimaal2 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 natuurlijk
ook handig, met betrekking tot o.a. Klu-
PActieí als u uw nieuwe adres ook bij ons
bekend stelt. Als u van de KLu geen infor-
matie meer wilt ontvangen bericht dit dan
(CLSK i KAB / Postactieven) waarna deze
mutatie in de database ingevoerd zal
worden.
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