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van de Koninklijke Luchtmacht zal u als
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ontwikkelingen binnen de KLu.
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Van de CCPKTU
DAAR IS HIJ DAN!

ln de KluPActief van

maart j.l. hebben we de
start van het " uitrollen
" van de nieuwe Klu-

Postactieven Doelgroep-
kaart (KMS DGK Postac-

tieven) aangekondigd. Het

begin van het afronden

van een langdurig traject,

begonnen als een van de
prioriteiten van de WIP-

KLu (Werkgroep lmple-
mentatie Postactieven

KLu) in 2001. Het doel

was te komen tot een werkelijke faciliterende postac-

tievenpas, die niet alleen de band met de Koninklijke

Luchtmacht tot uitdrukking bracht, ntaar de houder
ook het gevoel gaf er nog bij te horen (het prolect

heet niet voor niets 'ALL in one Family"). Natuurlijk was
het belangrijkste dat de pas voozien moest worden
van een foto zodat toegang tot een onderdeel op een

simpele manier plaats zou kunnen vinden. Het voor-

deel voor de KLu was dat de winruar aan toegangs-
bewijzen en regelingen tot het verleden zou behoren

maar ook zou het de bedrijfsvoering weer ten goede
komen. Na een voorspoedige start werd in samen-

werking met S-TL/Stac het raamwerk gedefinieerd en

werden er fondsen gereserveerd. Kortom, begin 2003
zag alles er (redelijk) rooskleurig uit.

Bij het aanbieden van de eindevaluatie WIPKLu aan

de BDL moest helaas aangegeven worden dat het

Project door allerlei externe factoren vertraging had

opgelopen (wat heet!), ln goede onderlinge samen-
werking werd door BDL iKab, S-TUStac/Sim (Sectie

informatie management) en de CCPKLu een nieuw

fiche geschreven en aan de LUMARA aangebo-
den. Hierin waren als voorstel een aantal essentiêle

zaken vastgelegd zoals: aan de kaart te stellen eisen
(engels, rang, sofi-nummer en ABP nummer), con-
sequenties voor de organisatie, aanvraag & beheen

toegangsregeling, het traject van de realisatietermijn

en natuurlijk een kosten/baten analyse. De kaart

zou opgenomen moeten worden in de door de KLu

gewenste nieuwe categorie van "doelgroepkaarten".

Echter, gelijktijdig ging Defensie'paars' handelen en

u raadt het al: nieuwe gezichten en nieuwe geluiden.

Aangezien de oude PA-kaart opgenomen was in de
paarse MFSC (Multi Functionele Smart Card familie)
moest de KLu ineens haar ideeën over de eigen doel-
groepkaart inbrengen bij de andere krijgsmachtdelen.
En u raadt het nu alweer goed: hierover ontstond geen

consensus. Daarna werd het niet alleen voor de KLu

maar dus ook voor ons behoorlijk stil. Gebaseerd op
een stuk bedrijfsvoering en kosten/baten afweging,
heeft de KLu uiteindelijk besloten om dan maar alleen

en in eigen beheer over te gaan tot verwezenlijking
van de "doelgroepkaarten".

Met het daadwerkelijk integreren van de postactieven-

kaart in het kaartmanagementsysteem van de Konink-
lijke Luchtmacht, de venruerving van de benodigde
apparatuur en het opleiden van vertegenwoordigers
van de Contactgroepen kunnen nu de registraties

bij de lokale CGPA s plaatsvinden. CCPKLu, als

beherende instantie, krijgt op termijn elektronisch al

deze gegevens en zal na verificatie (door Sharita in

de eigen PA-database) de kaart centraal aanmaken

en deze vervolgens aan u toesturen. Een hele klus!

Uiteindelijk komt het dus allemaal voor elkaar en daar
gaat het om. Maakt u zich nu vooral niet ongerust dat

u na het aanleveren van uw gegevens even niets meer
hoort. U krijgt vanzelf een uitnodiging om op een KLu-

onderdeel een digitale foto te laten maken en hierna
gaat alles voor verdere veniverking naar CCPKLu.
Kortom, op dit moment verloopt het "uitrollen" van de
KMS DGK Postactieven voorspoedig. Niet in de laatste
plaats is dit te danken aan de zeer actieve en enthou-

siaste rol van onze '12 regionale CGPA-vertegenwoor-
digers, de uitstekende medewerking en voorlichting
van de Maj P Mulder en Elt A. Brouwer van het
Bureau CLSI(SBC/BlB en het vele werk door Sharita
binnen het Bureau Postactieven. De eerste passen
"rollen" dan ook nu uit de speciale printer op ons

bureau. Op 25 april 2006 hebben we binnen de Staf-

CLSK stil gestaan bij dit heuglijke feit. De Chef Stat

Commodore lr M. De Zeeuw, heeft in aanwezigheid
van wnd Chef Kabinet, de CCPKLu en het Bureau
Postactieven, de "eerste" KMS DGK-Postactieven
officieel uitgereikt. De ontvanger was de Majoor b.d.

Willem Aben, voorheen CCPKLu en in de voorgaande
jaren voortrekker van de nieuwe Klu-Postactievenpas
binnen het opgezette Klu-Postactievenbeleid. Voor

vele Klu-Postactieven, maar zeer zeker voor Willem,

moet de bereikte mijlpaal veel voldoening en erken-
ning geven. We hopen in de loop van het jaar met zijn

allen de boeggolf van uit te geven nieuwe kaarten
voor de ruim 7000 geregistreerde KLu-Postactieven
succesvol te kunnen afronden. Naast deze slag zullen

de in 2006 nieuw aankomende Klu-Postactieven ook
van een nieuwe kaart worden voozien. De voorberei-

dingen zijn hiervoor al getroffen.

Al met al blijft het uitgangspunt dat de invoering van

de nieuwe KMS DGK-Postactieven eind 2006 is afge-
rond. Veel plezier met uw nieuwe kaart!l
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De Peel
Leeuwarden
Nw Milligen
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Woensdrecht
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Eindhoven
Gilze Rijen
Arnhem

Algemeen
Woensdrecht
Arnhem

Nw Milligen
De Peel

Twenthe
Gilze Rijen
Rhenen
Soesterberg
Woensdrecht
Eindhoven
Leeuwarden

Twenthe
Rhenen
Nw Milligen
Den Haag

Woensdrecht
Rhenen
De Peel
Eindhoven
Soesterberg

Rhenen
Nw Milligen

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
Dagtocht
Social met Algemene Ledenvergadering
Bezoek Koninklijke Marine Den Helder
Bijeenkomst met autopuzzel rit

Va ka ntiereis Zwitserland??
Excursie naar kerncentrale te Doel in Belgie
BBQ
Klu Open Dagen Vliegbasis Leeuwarden
Zomersocial met barbecue
Bijeenkomst met etentje
Campingweekend

Dodenherdenking SSB. Det. Postactieven 4 personen per CGPA
Verjaardag KLu. lnschrijven diverse activiteiten op de basis mogelijk
Camping weekend

Zomerbijeenkomst met barbecue
Excursie (bestemming volgt nog)

Jaarlijkse Dagtocht
Bijeenkomst met etentje
Bijeenkomst en maaltijd
Social met barbecue
Bezoek aan Marshall Museum te Overloon met busvervoer
Activiteit buiten de basis
lnloopmiddag met BBQ en n.t.b. nevenactiviteit

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
Busreisje en maaltijd
Bezoek NATO-basis Geilenkirchen (AWACS) met busvervoer
Najaarsbijeenkomst

Lezing en filim over Mitchell. Afsluiten met hapje en drankje
Bijeenkomst en maaltijd
Eindejaarssocial
Najaarssocial
Najaarssocial

Bingo en Kerstmaaltijd alsmede reunie
Sportdag/boswandeling met lunch en diner

@o



C.A. van der Net,

L. Raadman,

H.A.J.T.M. Wegman,

H. Broers,

A.A. Bal,

A. f. Oosterhoff,,

I.W.C. de fong,

T. Stigter,

G.l.E.Poerink,

W. Feller,

Boskriet 34,

Kloosterhof 67,

Woutkensstraat r4,

Moersbergenlaan 25,

van Houtenstraat 56,

Kreek 3,

Heij ermansstraat rz-r3,

fan Lutmastraat 43,

Lijsterbeslaan 6,

Fr. Hendrikstraat 6,

Kerkpad 87,

Lijsterbeslaan 9,

W. Alexanderplantsoen 36,

Boebiweg 5,

Rentmeestershoef 628,

St. Stephanusstraat 24,

Kerklaan 57o,

Carel Reinierszkade r57,

Malvert go-42,

Heemraadstraat rzo,

Hengelolaan 3Sg,

Havikstraat 6o,

Uden,

Silvolde,

Heesch,

Arnhem,

Bergen op Zoom

Spijkenisse,

Doetinchem,

Schoonhoven,

Vugt

Veldhoven,

Nijmegen,

Sneek,

Rijnsburg,

Curacao

Uden,

Nijmegen,
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Nijmegen,
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Mill

Geboren: r5-ro-r915

Geboren: ro-o5-r926

Geboren: 3o-og-rgzs

Geboren: r7-u-rgi.z

Geboren: ïS-S-rg4.,

Geboren: z7-6-ry4o

Geboren: ry-g-Í943

Geboren: 8-6'1923

Geboren: zg-S-r937

Geboren: 5-3-1926

Geboren: r8-8-r94r

Geboren: Z-rz-r934

Geboren: 4-z-rgz4

Geboren: z7-zt9z8

Geboren: 3-6-ry36

Geboren: rg-z-r927

Geboren: zr-3-rg27

Geboren: z4-r-r9zz

N.l-r.; \iit ri//c qcbcr.rrcdata :í1tr bij ons bekend.

Dat zii rnogen rusten in vrede
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Het ontstaan van de simpele gras-
mat v/as een puur humanitalte zaak
geweest. De politiek van het onbe-

duidende Woensdrecht besloot
in de dertiger Jaren var oe vorige

eeuw een stuk schrale Brabantse
grond te ontginnen als een pro;ect
voor de werkverschaffing. Enkel
jaren ar-g ';erdienden een fors aan-
ta atrzal ge Brabanders, die als

werklozen ioci al geen nagels had-
den om aan d'r aciterste te krab-
belen, er een schrale. onbelegde
boterham waard oot ze in ieder
geval in leven konden blilven. Het

prolect - 'de Eer^oe(oor' genoernd

naar een heuse ee'oerkoot in hei

te dempen ven - bleek echter oor-

zaak van de onttnr k<e irg van Bra-

bants Zuidwesthoek en zette het

simpele polderdorpke '"'oor goec

op de kaart.

Roomse Vliegclub
Ên zo kon het gebeuren dat een

drietal goed bil kas zittende potenti-

ele vliegpioniers de Woensdrechtse
politiek verzochten het ontwikkelde
gebied tussen de dorpen Hoo-
gerheide en Hurlbergen aan de
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Roorns Katt-o ieke West Brabantse

Zweef,t egc -c te verhuren als

vlieg're cr En a dus geschiedde:
rn na z''. '93-l ,'rerd aan de heren

Jac - 5-::- /oorrnalig KLM-avi-

e'.e ,'=- : recteur/eigenaaI van een

c: - : '.' -J'. ei'rerkplaats in Bergen
:: Z::rnt. Frits Diepen (direc-
.e ,'e genaar van de Ford-garage
D'cga en de latere directeur van

A.r o Diepen te Ypenburg) en Toine

f,'Aazairac (oud wereldkam Pioer
sprint op de fiets en eigenaar dtrec-

teur van de Opel-garage te Bergen

op Zoom) het terrein ve'f -,'d. Het

vliegveld 'de Eendekoc .'.as een

feit; een zondagse o-c e<strekker

bij uitstek in eere): .',eat mensen

die maar wein g ?e.'.a'. :taren zicf'
vergaapte^ aa' a= '-'-",a e caprio-
len in de gam'-^3:. ,:.Jengebouwde
zweefkist d e - - Ê:'sie nstantie -
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Op 1 mei j.t. was het exact 60 jaar geleden dat de toenmalige Luchtstrijd'
krachten (de LSK) van het Ministerie van Oorlog vasfe voet zetten op de

nog attijd armetierige grasmat in de uiterste zuidwesthoek van Noord

Brabant. Op die gedenkwaardige 1e mei, exact eén iaar nadat het Teuto-

nenrijk van Hitter in Wageningen definitief was ontmanteld en ineenge'

stort, startte de Nederlandse Krijgsmacht er haar eigen vliegeropleiding.
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met een stevig gespannen elastiek
werd gelanceerd.
Drie jaar later toonde de Militaire
Luchtvaart haar belangstelling voor
het terrein en plaatste sergeant-avi-
ateur Dries van der Poest Clement
(juist ja, de vader van ...) als eer-
ste'luchtmachter' officieel op het

onbekende grasmatje waar hij zich
slechts dienstbaar kon maken aan

de zwevers in hun eigenste Mul-
tiplo Pander,'Klaasle Zevenster'.
Tijdens de mobilisatie (september
1939) werd de zweefclub de toe-
gang tot de grasmat ontzegd en

werd er een bewakinsdetachement
geplaatst die het veld vanuit de
lucht onbereikbaar maakte door
het plaatsen va. zware betonnen
putringen. lt4ochten de Neder-
landse strildkrachten ooit de illusie
hebben gehad hierdoor de grasmat
te vrilr,varen van ongewenst bezoek,
dan kivamen ze bedrogen uit. Na

de capitulatie in mei 1940 was het
vliegveldje in een mum van tijd in
Duitse handen die er in de kortste
keren een van de meest gevreesde
luchtafiveerbases van het Europese
vaste and van brouwden. Niks was
de Moffen te dol: tientallen batte-
ri.1en Flak, ruim honderd hangars,
asfalt strips en de venijnige Focke
Wulff. Hrtlers meest gevreesde
jachtvl egtuig, kregen op Woens-
drecht hun thuisbasis om het de
Geall eerden zo lastig mogelijk te
maken t dens hun aanvallen op
Duitsland. Fliegerhorst Woens-
drecht r,'r'e rd dan ook door Amerika-
nen en Engelsen gemeden als de
pest.

Ter infc,"e:,e. Tijdens de ontsnap-
ping .a. j: ,',ee slagschepen
'Gnelse,.i u e t, 'Scharnhorst' vanuit
hun basts tn ^iacnvegen door het
Kanaal ',.,iote r cp, Woensdrecht
e n ke I e 1 o n c e roe n 1 achtvl iegturgen
gestationeerd om de route en de
beide scnepen als met een bewa-
pende paraplu af te schermen.
Op zondag 6 december 1943

beleefde de West Brabantse basis
een wereldpilmeur. ln alle vroegte

voerde de Brrtse RAF de allereer-
ste 'low level attack' rn de wereld-
geschiedenis uit, waarbij de nodige
schade aan de Fliegerhorst werd
toegebracht. Na de aanval werd
koers gezet richting Duitsland.
Onvenuacht echter zwenkten de
Britse formatres naar links om koers

te zetten richting Erndhoven waarbrj
'als terloops'de fatale aanval op de
Philips fabrieken plaats vond.

Amper een jaar later, in oktober
1944, barstte de bui los boven de
Brabantse zuidwesthoek. Tijdens
de onbarmhartige Slag om de
Schelde kreeg West Brabant het

hard te verduren en verdween het
polderdorpke Woensdrecht vrijwel
van de kaart, maar het vliegveld lag

er triest en doelloos bij nadat de
omwonenden de basis vrijwel had-
den geplunderd. En zo kwam, even-

als in mei 1940, de inmiddels groot
gegroeide grasmat weer zonder
slag of stoot in andere handen: die
van Geallieerden ditmaal, onze lang
verwachte Bevrijders. Maar na die
bloedige, eindeloos lijkende strijd
tot de toegangspoort van Europa:
de Westerschelde en de haven van

Antwerpen, bleef het ongewoon
stil boven en op de puinhopen van

Woensdrechts trots: het Vliegveld.

Nietpraten...
Totdat in de vroege middag van 24

december een bekend en alsmaar
aangroeiend gegrom boven de
Brabantse Wal was te horen. Overal
gingen in de dorpen Woensdrecht,
Hoogerheide, Ossendrecht en Huij-
bergen ramen en deuren open en

kwamen doodsbenauwde gezichten
tevoorschijn."Waren de Moffen dan
toch weer terug ?" "Maar ze waren
toch . . . . ???" "Of hadden ze zich
via Bastogne dan toch weer een

weg terug gevochten ?" Allemaal
vragen die de door de voorbije
jaren gelouterde bewoners angstig
aan elkaar stelden.
Maar dan, eindelijk werd alles dui-
delijk. De tientallen gevechtsvlieg-
tuigen doken op de grasmaat af, lie-

ten hun wielen zakken en zetten die
stuk voor stuk op Woensdrechtse
bodem. Een zucht van verlichting
ging door de bevolking; het waren
'Engelsen', Spitfires nog wel. Ze
kenden de brokskes venijn maar al

te goed van de vele luchtgevechten
boven de regio. Het was een Noor-

se Wing, onder leiding van Wingco
R.A. Bergh met in hun kielzog nie-

mand minder dan het Nederlandse
322 Sqn. Die op Woensdrecht hun

basis kregen om de strijd tegen
de zich nog altijd fel verzettende
Duitse Armee voort te zetten. Enke-

le dagen voor de definitieve move
naar Schijndel werd de Noorse
wingco in zijn Spitfire 'RAB' bij een

aanval op Delftzijl ( op 29 april)
neergehaald door de Duitse Flak

en verongelukte daarbij dodelijk.
Even nog was er, na het vertrek van

de Noren en 322, een lsraëlisch
squadron ter plekke, maar toen leek
voor goed het doek te vallen voor
het vooroorlogse zweefvl iegveldje.
Het waren slechts de omwonenden
die belangstelling leken te hebben
voor stiekeme plunderingen van de
Duitse restanten; het was immers
'vrij toegang'.

Geschouderklopt
Totdat de gehate bezetter defini-
tief de strijd had gestaakt, Toen

kwam in Nederland van lieverlee
het dagelijkse leven weer op gang
en konden op Woensdrechts gras-
mat de eerste 'eigen' militairen
tijdens een gedegen schouw wor-
den waargenomen. Even nog leek
de grasmat voor eeuwig en altijd
een vergeten veldje doch toen de
Nederlandse krijgsmacht weer werd
opgebouwd was er voor Woens-
drecht een gedegen aandeel weg
gelegd in die wederopbouw. Dat

werd de omwonenden pas echt dui-
delijk toen, op een vroege ochtend
in april 1946, een licht en venijnig
gebrom het West Brabantse zwerk
vulde. En weel het leek zo lang-
zamerhand een vuile getr,toonte te

worden in de Brabantse zuidwest-
hoek, vlogen overal in de omtrek de
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deuren open en staarden nieuws-
gierige blikken in de blauwe voor-
jaarslucht.
"Vier goordonker getinte tweedek-
kertjes met slechts een rood-wit-
blauwe roset op de linnen romp
geschilderd; duidelijk handwerk ?"
"Wat moesten die hier nou ?"
"Wat stond de West Brabanders
nou weer te wachten ?"

En nog maar amper was de wat
zwalkende formatie richting Huijber-
gen verdwenen of alweer meldde
zich een nieuwe formatie. Terwijl op
datzelfde moment op het vliegveld
een dikke witte rookwolk opsteeg;
richting Wouwse Plantage, toen
nog Pindorp geheten. En zo kon

het gebeuren dat even later de acht
geheimzinnige, ver vooroorlogse
vliegtuigjes vanuit het befaamde
baancafe 'Trapke n' Op' weer terug-
keerden richting vliegveld en defini-
tief de landing inzetten. Vijf minuten
later was het wonder geschied.
Acht wat gammel ogen kistjes rol-
den ztgzaggend achter elkaar naar
de drie splinternieuwe Engelse
hangars aan de Noordkant van het
veld, waar Adjudant Verwoerd met

een aantal ondergeschikten op
hun vliegende kompanen stonden
te wachten. De venvelkoming was
al lerhartel ij kst. Wachtende tech-
neuten en de arriverende vliegers
waren duidelijk bekenden. Er wer-
den handen geschud, geschou-
derklopt en . . . natuurlijk koffie
gedronken in een afgetimmerde
hoek van Hangar 72.

Gouden toekomst
Maar dan was het werken gebla-
zen. De vliegers in hun onooglijke
overalls vertrokken. De linnen vlieg-
tuigjes werden met de staartslof
op de schouders getild en tot voor
de hangar gereden. Andere bezige
handen hadden inmiddels een

vat brandstof naar buiten gerold,
er werden enkele zinken emmers
tevoorschijn gekrauwd en - heel
merkwaardig - een aantal zemen en
trechters.
Stuk voor stuk werden de emmers
vol gegoten waarbij op een drup-
peltje benzine niet werd gekeken.
Er werd een ladder tegen de
bovenste vleugel gemanoeuvreerd,
waarop een monteur, compleet

met emmer trechter en zeeffi, naar
boven klauterde en de inhoud van

de emmer via de trechter en de
schapenleren lap, werd overgego-
ten in de bovenliggende brandstof-
tank. De splinternieuwe, na-oor-
logse luchtvloot van Woensdrecht
, bestemd voor de opleiding van

een nieuwe generatie jachtvliegers,
stond gereed voor de opbouw van
professionele luchtmacht. Er was
werk aan de winkel en de toekomst
van de armzalige bewoners van
de Brabantse Zuidwesthoek leek,
na vele eeuwen van ellende en
onderdrukking, eindelijk wat glans
te krijgen.
Een tweetal weken latel op vrijdag
1 mei 1946, stond het voltallige per-
soneel rommetom de vlaggemast
om vanaf die dag officieel deel
uit te maken als onderdeel van de
nieuwe Lucht Strijd Krachten (LSK)

waar de vele honderden jachtvlie-
gers hun luchtdoop hebben gehad
in de Spartaanse open cockpit van
de Tiger Moth of in de onveruuoest-
bare Fokkers S-11.
Er gloorde een gouden toekomst!



Open Dagen
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Algemeen
Op 16 en 17 juni 2006 is het weer tijd voor de Open Dagen
van de Koninklijke Luchtmacht, ditmaal op de Vliegbasis
Leeuvrarden. De Open Dagen vinden aflruisselend plaats op
de tvree MOB's Leeuwarden en Volkel en op de Vliegbasis
Gilze-Ri.1en. Allereerst wat achtergrondinformatie over een

stukje Zeg maar gerust stuk) organisatie die nodig is om te
komen tot een dergelijk megafestijn, want zo mogen we de
jaarlijkse Open Dagen van de Koninklijke Luchtmacht toch
wel noernen. We beperken ons hierbij tot de lokale organisa-
tie zoals deze plaats vindt op de vliegbasis. Een belangrijk
bureau dat verantwoordelijk is voor de lokale organisatie en

het goed laten verlopen van de Open Dagen op de Vliegba-

sis Leeuwarcjen is het Bureau Open Dagen (BOD). Dit tijdelijk
in het leven geroepen onderdeel is de spil in de organisatie
van dit evenement en is al vorig jaar september opgestart.
Voozitter van het BOD is Bartel Vianen, al sinds 1991 verbon-

den aan deze vliegbasis als Hoofd Luchtverkeersbeveiliging
en sinds eind 2004 met FLO. De kar wordt mede getrokken

door Frank Voogt, ook al een FLO-er en tevens gepokt en
gemazeld door een 'levenslange' ervaring in de "Ops"-wereld.

Beide sturen het bureau aan met een aantal medewerkers en

coórdineren de activiteiten van een groot aantal werkgroepen,

alle met hun eigen deelplannen. Het goed op elkaar afstem-

men van deze deelplannen is dus geboden en bepaald
geen sinecure. Omdat je gerust kunt stellen dat de Open
Dagen van de KLu gerekend kunnen worden tot de grootste

evenementen van Nederland, is het absoluut noodzakelijk

om veel aandacht te schenken aan calamiteiten waarbij uiter-

aard gebruik wordt gemaakt van de "lessons learned" van

voorgaande Open Dagen. Dit alles vraagt om veel overleg en

afstemming zowel met "Den Haag" als met andere instanties

die een rol spelen tijdens deze dagen zoals bijvoorbeeld de
lokale overheid. Vanwege de omvang van de Open Dagen

moeten veel zaken worden aanbesteed, wat vaak zorgt voor

een Iang beslissingstraject waaruit je gerust de conclusie

mag trekken dat tijd een factor van betekenis is. Ook moet op

de vliegbasis gewoekerd worden met de ruimte. ln vergelij-

king met bijvoorbeeld Gilze Rijen en Volkel is er minder ruimte

beschikbaar voor bezoekers en materieel en dus is het puz-

zelen om alles en iedereen een plek te geven. Al met al is het

een geweldige uitdaging, niet alleen voor de mensen van het

Bureau Open Dagen, maar ook voor iedereen die een taak

heeft in de organisatie van dit evenement. We wensen dan

ook de organisatie veel sterkte toe en hopen op een goed
verloop zodal ook deze Open Dagen straks als alles weer
achter de rug is een succes kunnen worden genoemd en een

stuk promotie voor onze Koninklijke Luchtmacht.

Wat is er zoal te zien?
ln tegenstelling tot vorige Open Dagen zal er dit jaar van-

wege de buitenlandse plaatsing van de Helikopters en Trans-
portvliegtuigen geen Airpower Demo zijn. ln plaats van de Air
Power Demo zal in ieder geval zaterdag 17 juni een Airfield
Attack worden gehouden, tenruijl op vrijdag mogelijk een

speciale fly-by wordt georganiseerd. De KLu demoteams
zullen weer een spectaculaire demo vezorgen. De F-16

Demo wordt dit jaar voor het laatst voorgevlogen door Kapi-

tein Gert-Jan "Goo[r" Voorn. Hij en zijn team zijn afkomstig
van de Vliegbasis Volkel. Kapitein Nick "Fumes" de With is de
PC-7 demovlieger De PC-7 Solo display is afkomstig van de
Vliegbasis Woensdrecht, Helaas zal er vanwege operationele
redenen dit jaar geen AH-64D Apache demo vliegen. Verder
zal een heritage Flight worden uitgevoerd door de KLu-F16 in

formatie met de Spitfire en de B-25 Mitchell van de Stichting
Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht.
Vanuit Oost-Europa wordt veel verwacht van de Tsjechische

Luchtmacht die deel neemt in de vliegshow met een Ml-24

Hind en een L-59 Demo, terwrll een Tsjechische Saab Gripen
de static show zal opsieren.
De Poolse Luchtmacht neemt deel met een MIG-29 in de
static show. Daarnaast worden een Griekse A-7, twee Turkse

NF-S's, een Duitse Phantom en Tornado, en vele andere inte-

ressante toestellen op de Vliegbasis Leeuwarden verwacht.

Op de Static show zal een diversiteit van militaire en civiele
vliegtuigen en helikopters te zien ztln,waarbij de
E-3A AWACS ongetwijfeld een grote blikvanger zal zijn.

Ook dit laar zijn er voor de Open Dagen verschillende demo-



teams uitgenodigd. Aanwezig zijn natuurlijk The Blue Angels,
The Red Arrows, Patrouille de France, Patrouille Suisse,

Midnight Hawks, Asas de Portugal en de Royal Jordanian
Falcons. Een van de hoogtepunten zal de exclusieve demo
van het Amerikaanse Demoteam The Blue Angels en hun

transport vliegtuig C-130 "Fat-Albert" zijn. Verder zullen nog

diverse Solo Displays acte de presence geven waaronder de
Spaanse F-18 Solo Displa54 USAF F-'15E Demonstation team,

UK C-130J Tactical Demonstration, BAF F-16 Solo Display
Tijdens de korte pauze, net na het middaguu[ wordt een heel

bijzondere act gepresenteerd als tegenhanger van het jet-

geweld. De show begint beide dagen rond 09.30 uur en om

ongeveer 17.00 uur is het einde van de vliegshow gepland.

En dan natuurlijk de Postactieven
Natuurlijk zal ook op de Vliegbasis Leeuwarden het
ontmoetingspunt voor postactieven van de Koninklijke
Luchtmacht weer worden ingericht. "De TENT", die
door de jaren heen al een grote bekendheid heeft
gekregen en in het beeld van de Open Dagen KLu

@@.0

niet meer weg te denken is, zal ook dit jaar uit twee
gedeelten bestaan. Allereerst het ontmoetingspunt
waar namens de Commandant Luchtstrijdkrachten de
band tussen de KLu en haar postactieven middels
een rustpunt en een drankje bestendigd dan wel her-
nieuwd kan worden. Verder zal in de hieraan gekop-
pelde tweede tent ruimte zijn voor de Doelgroep van
langdurig zieke en gehandicapte kinderen uit de regio.
Voor hen zal er een programma zijn terwijl ook verdere
ondersteuning beschikbaar is. Beide tenten beschik-
ken over voldoende sanitaire voorzieningen. Deze
kinderen zijn met hun ouder(s) en begeleiders op een
van deze dagen de gast van de Koninklijke Luchtmacht
en zullen door ons vanuit "De TENT" worden verzorgd.
Met de uitvoering van beide taken (tenten) is belast
C-LSK/KAB/CCPKLu met ondersteuning van een grote
groep enthousiaste postactieven van de Contactgroep
Leeuwarden (CGPA Leeuwarden). Een betere gedach-
te van 'All in one family" is nauwelijks denkbaar!

Besturen van de contactgroepen zijn inmiddels nader geïn-

formeerd ten aanzien van het komen met bussen. De bussen
kunnen via een speciale route op het veld komen en zullen
u dicht bij de tent afzetten. Om 17.00 uur zult u vervolgens
weer in de gelegenheid zijn om bil de tent'de bus te nemen'.
Kortom dames en heren, de KLu maar ook uw collega's reke-

nen erop dat u dit jaar weer met velen aanwezig zullzijn. Er

is geen enkel verschil tussen de vrijdag en de zalerdag, want
beide dagen zijn VOLLEDIGE OPEN DAGEN. Mocht u alvast
kennis willen nemen van wat er allemaal te gebeuren staat,

kijk dan gauw op unnniv.luchtmacht.nl, klikken naar Open
dagen 2006!
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De Militaire Luchwaart
Autoriteit (MtA)
ln ons streven om de postactieven van de Koninklijke Luchtmacht op de
hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de miti-
taire luchtvaart, is Peter Vorderman zo vriendelijk geweesÍ om een artiket
te schriiven over de nieuwe organisatie MLA. Peter Vorderman is Generaal-
majoor KLU b.d. en Directeur van de MLA.

Vergelijkbaar met de ontwik-
kelingen in de civiele luchtvaart
werden midden jaren negentig
ook initiatieven genomen om de
veiligheid in de militaire lucht-
vaart verder te bevorderen. ln die
periode vond in Nederland tevens
een aantal nare luchtvaartongeval-
len plaats, die dit proces in een
stroomversnelling brachten. Op
basis van een gezamenlijk voorstel
van de Bevelhebbers van de drie
krijgsmachtdelen, heeft de Minister
van Defensie eind 2004 besloten
tot de oprichting van de MLA. De
Directeur MLA is formeel door de
Minister gemandateerd om uitvoe-
ring te geven aan de wettelijke ver-
plichtingen ter zake van de Neder-
landse militaire luchtvaarL Om de
onafhankelij kheid te waarborgen,
ressorteert de MLA direct onder
de Minister van Defensie en is de
Sec reta ris-Gener aal zijn fu nctione-

le chef. De MLA heeft een beleids-
vormende, wetgevende, toezicht-
houdende en handhavende func-
lie. Zo stelt de MLA, op basis van
door haar uitgevaardigde Militaire
Luchtvaarteisen (MLE'n), mini-
mumeisen aan de militaire lucht-
vaartbedrijven ter zake van vlieg-
tuigbemanning, vluchtuitvoering,
luchtwaardigheid van de vliegtuig-
config u ratie, onderhoudsbed rijven,
opleidingsinstituten en platform-
functies. De MLE'n zijn vergelijk-
baar met de civiele JAR's (Joint
Aviation Requirements), nu EASA
parts (European Aviation Safety
Agency) genoemd en beogen te
komen tot een aantoonbaar, trans-
parant en certificeerbaar systeem
van I uchtwaard ig heidsborg i ng.
Vergelijkbaar met de activitei-
ten van de lnspectie Verkeer en
Waterstaat (lVW) bewaken we ook
de naleving van de MLE'n, door

middel van audits, inspecties en
indien noodzakelijk handhaving-
maatregelen. Dit laatste impliceert
de bevoegdheid om afdwingbare
aanwilzingen te geven en in het
uiterste geval luchtvaartuigen of
een deel van de organisatie stil te
leggen en certificaten (bewijzen
van bevoegdheid) te schorsen of
in te trekken. Hiernaast heeft de
MLA een belangrijke adviserende
rol naar onder meer de bewindslie-
den, de operationele commando's
en de Defensie Materieel Organi-
satie DMO. Alhoewel de militaire
luchtvaart zich net als de civiele
luchtvaart kenmerkt door een hoog
niveau van veiligheid , het veilig-
heidsdenken zit als het ware in het
ruggenmerg van vliegers, techneu-
ten en verkeersleiders, hebben we
het noodzakelijk geacht de veilig-
heidsregulering beter te structure-
ren. Daarbij wordt gestreefd naar
aansluiting bij civiele ervaringen,
inzichten en systemen. Dit laatste
uiteraard voor zover mogelijk, want
de militaire luchtvaart vertoont
ook grote verschillen met de bur-
gerluchtvaarl, door haar militaire
taakuitvoering die specifieke risi-
co's (maar wel calculated risks)
met zich mee brengt. Dit maakt
het noodzakelijk om tussen de
opgedragen operationele taken en
de daaraan verbonden risico's een
juiste balans te vinden.
Dit geschiedt onder meer op basis
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van operattonal risk management,
waarbij we het uitgangspunt 'Mis-

sion first, safety always' hanteren.
Anders geformuleerd, de core
business van een civiele lucht-
vaartmaatschappil is het transpor-
teren van passagiers en/of vracht
van A naar B, bij militaire jacht-
vliegtuigen zijn starten, ferry-flights
en landen maar bijkomstigheden
en bestaat het echte werk uit de
operationele missie. Toch trans-
porteren ook de militaire trans-
portvliegtuigen en helikopters veel
passagiers eniof vracht all over
the place. En daarin liggen wel
heel duidelijke parallellen met de
civiele luchtvaart. Dat maakt tevens
samenwerking met onze burger-
collega's uitermate zinvol en stelt
ons in staat om in gezamenlijkheid
de puntjes op de i te (blijven) zet-
ten, De expertise op dit gebied in

Nederland is immers schaars en

door bundeling van krachten is
sprake van een win-win situatie.
Voorheen beschikten de krijgs-
machtdelen over eigen luchtvaart-
autoriteiten, bij de KLu was dat de
Directeur Materieel, welke functie

ik tot begin 2005 (FLO) heb mogen
vervullen. Hierbij ging het destijds
met name om luchtwaardigheids-
borging, terwijl de huidige MLA
een veel breder breder spectrum
van verantwoordelijkheden omvat.
De MLA voorkomt belangenver-
strengelingen, die in de oude
situatie konden ontstaan doordat
beleidsuitvoering en handhaving
de verantwoordel ij kheid waren
van een en dezelfde persoon. De

MLA is momenteel in opbouw en

zal gaan bestaan uit ca. 30 vaste
mensen (zowel afkomstig van de
KLu als de KM en zo mogelijk in de
toekomst ook de KL) en momenteel
ca. B man inhuur. De MLA orga-
nisatie reflecteert onze filosofie
van een 'total aviation approach',
waarin de belangrijkste drie pij-
lers van de militaire luchtvaart
zijn verenigd. ln deze pijlers zijn
operationele, technische, platform,
medische en juridische aspecten
opgenomen. De MLA is gehuisvest
in de fraaie Prinses Juliana Kazer-
ne (WW-2 Oberstcomrnando der
Luftwaffe) in Den Haag.
Tot slot merk ik op dat de intro-

ductie en implementatie van het
nieuwe (MLE) regime soms een
weerbarstig onderwerp blijkt, waar-
aan menigeen nog danig moet
wennen. Hoewel het soms als
lastig wordt ervaren, heerst toch
breed door de organisatie de over-
tuiging dat we met goede noodza-
kelijke zaken bezig ziln en dat het
kwaliteitsniveau van ons militaire
luchtvaartbedrijf daarmee gediend
is. En juist die weerbarstigheid in

combinatie met een lerende orga-
nisatie maakt deze zeer serieuze
tak van sport uitermate uitdagend.
De MLA vormt een nu al niet meer
weg te denken onderdeel van het
veiligheidssysteem van de militaire
luchtvaart. De core business van
de MLA is een steentje (ik bedoel
stenen ..) bij te dragen aan een
risicobeheerste militaire luchtvaart
onder het al eerder genoemde
motto:

Mission First
Safety Always



x
'

:*

.*".*..*"_

-*
:

t*Ëp* e
-ltt' i$ ,* T

-t=:
-tL**--*t

f'.u

jF,
rJ r'È-

tai;-,--.d'

7 -.+,
t
a

w *-E!ur'"*.' 
I g

. F*ït- ."it* i {r

::r|H=5:!ï
v
Ê__,.-

f
'Ètsl

.tr
JË

:f:

GGW Hessisch Oldendorf...
Het prille begin
Miln naam is Johan van Vulpen en
ik ben van oktober 1965 tot luli 1975
in Hessisch Oldendorf geplaatst
geweest en was voordien afkomstig
van de MT Groot Heidekamp bij de
LETS, Begin oktober vertrok ik van
station Arnhem via Oldenzaal naar
Hessisch Oldendorf; in Oldenzaal
moest ik daartoe op een Duitse trein
overstappen. Het was een boemel-
trein en het duurde nogal een tijd
voordat ik in Hessisch Oldendorf
aankwam, Eindelijk gearriveerd keek
ik met mijn koffer in de hand op het
perron orn me heen en vroeg mil af
waar rk vras terechtgekomen. lk zag
de stationsclef nret zijn spiegelei
heen en weer iopen en vroeg hem,
in mijn gebrekkrg Duits, waar hier
de Nederlandse Luchtnrachtbasis

',vas. Hij antwoordde dat de basis
r:et zo ver hiervandaan was. Vanaf
^et station is het op loopafstand

en hij legde mij uit welke richting ik

moest opgaan. Binnen tien minuten
was ik er.

Wat ik voor me zag was een oude
suikerlabriek waar het personeel
gehuisvest was. Het duurde even
voordat het tot mil doordrong dat
dit gebouw de "Luchtmacht" moest
zijn! Er stond een stacaravan, waar
net iemand uitliep en ik vroeg hem
waar de MT was. Hij zei: "Stap maar
in deze caravan hier en je vind het
Transport- en Bedrijfsbureau van
de MT". Binnen zei ik waarvoor ik
kwam en werd nog dezelfde dag bij
4 GGW geplaatst.
De suikerlabriek was een tijdelijke
huisvesting van het GLK, omdat de
locatie hogerop aan de Segelhor-
sterstrasse nog niet nog niet was
afgeleverd aan de KLu. Ook de
commandant en alle voorzienings-
eenheden waren rn de suikerfabriek

(door Johan van Vulpen)

gehursvest. In die tijd was het echt
pionierswerk en ik vond het prach-
tig. Het tochtte daar aan alle kanten,
je struikelde over de rommel die hier
en daar lag en er moest ook nog
aan de auto's gesleuteld worden.
ln de fabriek was een ruimte waar
de auto's onderhouden en gerepa-
reerd moesten worden. Een DAF
truck kon net in zijn volle lengte naar
binnenrijden. Erg warrn was het er
overigens ook niet, overal zag Je
namelijk gaten in de muren. ln okto-
ber kan het al behooriijk koud zijn in
die contreien maar gelukkig hadden
wij een heater die warme lucht in

die ruimte blies zodat het een beetje
aangenaam was.
Wat ik mil nog herinner is dat elke
ochtend appel werd gehouden bij
de stacaravan van de MI Alle man-
schappen waren daar aanwezig en
de commandant van de site was
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er om verslag uit te brengen aan
de naast hogere commandant. Dit

ritueel herhaalde zich elke ochtend
om 08.00 uur voor aanvang van de
dienst. ln die tijd viel het mij op dat
er een officiel ik weet niet meer bij
welke site hij hoorde, met een stok
aan de linkerhand liep te paraderen.
Zo ook tijdens het appel, volgens
mij kwam hij oorspronkelijk van de
landmacht. Deze gewoonte moet hij

nog van vroeger hebben overgehou-
den. Ook de geestelijke verzorging
was aanwezrg in de persoon van

aalmoezenier Vroom (familie van de
bekende V&D). Hij was een aardige
man, je kon heel leuk met hem dis-
cussiëren. Hij had als domein ook
een stacaravan om er geestelijke
bijstand te verlenen.
ln het begin was er nog geen OO-
mess, dus tegen 12.00 uur togen
de vrijgezellen naar het dorp om bij
een bratwurststube heerlijke braad-
worsten te nuttigen. Dat was voor
mij een eerste kennismaking met
de Duitse brat- en currywursten, De
gehuwden aten tussen de middag
thuis in de "Keukenhof", deze naam
van een door Hollanders bewoonde
wilk was door de Duitsers bedacht,
Velen konden bij Duitse families
worden ingekwartierd, zij sliepen
ontbeten en dineerden bij hen. Ook
ik kon bil een Duits gezin een kamer
huren compleet met toilet en bad-
kamer en ik heb daar al die tijd met
plezier gewoond,
Op het terrein van de suikerfabriek
konden alle voertuigen brandstof
tanken, de chauffeurs moesten
eerst bil de MT langs en daarvan-
daan ging er iemand mee om het
voertuig af te tanken. Meestal ging
er een dienstplichtige soldaat mee,
hij moest dan de pomp met de hand
bedienen. Diverse DAF trucks kwa-
men er om te tanken. De meeste
DAF's hadden grote brandstoftanks
van 200 liter. Het is duidelijk dat
degene die de pomp moest bedie-
nen het niet altijd leuk vond om
dat te doen. Vooral toen het koud
begon te worden probeerde de
dienstplichtige soldaat er onderuit

te komen. Hij begon met een liter of
tien te tanken, toen moest hij zoge-
naamd plassen. Maar dat hoefde hij

helemaal niet, hij ging in de cara-
van zitten om zich te warmen en

tegen de tijd dat de tank bijna vol

was kwam hij terug om het van de
chauffeur over te nemen. Zo heeft
hij vele chauffeurs te grazen geno-

men. Het was een slimme jongen,
deze dienstplichtige.
ln februari '1966 werd het GLK
opgeleverd en liep de periode op
de suikerlabriek ten einde. Alles
werd overgebracht van de sui-
kerfabriek naar het GLK. Dat was
een hele verademing, het nieuwe
gebouw zag er goed uit. De kor-
poraals en soldaten sliepen elk in

een van de nieuwe gebouwen. Het
MT-Squadron was ook goed gehuis-
vest want we hadden vijf lange
veru,rarmde boxen. Het Transport- en

Bed rijfsbu reau, Materieel magazij n

en de Kantine werden achter de
boxen ondergebracht. Bijna alle
bezigheden waren op het GLK te

vinden, zo ook de WZZ, waar je

goedkope LP's kon krijgen. Later
kwam de SS-shop waar onder ande-
re sterke drank, sigaretten en vele
andere Hollandse artikelen tegen
een lage prijs kon kopen. Daarvan
werd gretig gebruik gemaakt door
het overgrote deel van de bevol-
king van het GLK, Er was ook een

sportzaal, Ted Verschuur had toe-
zichl op alles wat zich in en rond
de sportzaal afspeelde. Hij gaf les

in Taekwondo en later kwam er nog

iemand waarvan ik de naam ver-
geten ben lesgeven in een door de
Japanse ondenruijzer Ngoro Kano

uitgedachte sport, Judo genaamd.

Later kwam ook nog Ben Oltmans,
hij bracht de jongeren uit de Keu-

kenhof de beginselen van deze
edele sport bij. Daar was grote
belangstelling voor. Ook werden er
onderlinge sportwedstrijden geor-
ganiseerd o.a. tegen 3 GGW. Ook
kwam er enige tijd later een voei-
balvereniging die zelfs in de Duitse
competitie meespeelde, de naam

van deze club was FC Oranje. De

voetballers trainden op het veld
naast de sportzaal. Je zag ze vaak
heen en weer rennen om hun con-
ditie op peil te houden. Het voet-
balteam draaide redelijk goed, Ton

Weyers was toen de captain van het

elftal. Andere spelers waren onder
andere Rob van Thiel, Ben Oltmans
en ene Koos Z. Ziln achternaam
wordt hier niet vermeld omdat hij

mogelijk achteraf nog moeilijkheden
zou krijgen met de Duitse doping
controle, die in die tijd overigens
nog niet bestond. Genoemde Koos

Z. nuttigde namelijk voor iedere
wedstrijd twee glaasjes van een
waterig vocht, wat later bekend is

geworden onder de naam Jonge
Jenever. lk vroeg hem eens waarom
hij dat deed, hij antwoordde daarop
dat dit goed voor zijn spieren en
geest zou zi1n. Hij speelde iedere
wedstrijd dan ook goed, vooral
wanneer het tegen een Duitse club
ging, dan ging het soms hard tegen
hard. Volleybal werd in de zaal uil-
geoefend, Rob van Thiel was er erg
goed in thuis. Ook bij deze sport
ging het hard tegen hard wanneer
men tegen een Duits team speelde.
Met een inzet van 100% werd er
toen gespeeld, dat was prachtig om

te zien, Ook gingen we af en toe
in de weekenden naar Stolzenau
of Hesepe om daar gezellig een
partijtje badminton te spelen. Wat
ik me ook nog herinner is dat bij

de hoofdpoort, er was ook nog een
ingang achter de MT voor personen
die in de Keukenhof woonden, een
grote voliere stond met daarin de
mascotte van 4 GGW die luisterde
naar de naam Ares', het was een

steenarend van forse afmetingen.
Deze Ares werd getraind door
hondengeleider Henk Hondebrink
( what's in a name). Samenvattend
kan ik zeggen dat ik in Hessisch
Oldendorf een geweldige tijd heb
gehad die onuitwisbare indrukken
heeft achtergelaten.

Verhaal bewerkt door Jack "Urtje"

Uittenbogaard.



De Nationale Taptoe gaat op 27 sep-
tember 2006 in Rotterdam van start.
Het besluit, 's-Hertogenbosch te
verlaten is na veel wikken en wegen
door Defensie en het Bestuur van de
Stichting Nationale Taptoe genomen.
Rotterdam heeft een grotere groei-
potentie voor een internationaal eve-
nement als de Nationale Taptoe. Om
dat internationale karakter nog méér
tot uitdrukking te brengen is ook de
naam van de taptoe veranderd en
heet nu

"The Netherlands Military Tattoo".
Het internationale karakter van de
taptoe wordt ook in 2006 onder-
streept door het optreden van Rus-
sische Kozakken, een Kroatische
legerorkest en een komische act
uit Zwitserland, "De Holmikers". Er

zijn nog contractuele besprekingen
gaande met een aantal buitenlandse
orkesten. Van vaderlandse bodem
nemen natuurlijk alle beschikbare
Nederlandse Militaire orkesten deel
en er zal een massaal optreden zijn
van een aantal tamboerkorpsen.
Daarnaast zullen een aantal Rotter-
damse drumfanfares een optreden
verzorgen. Kortom, er staat u in
Ahoy'weer een prachtig programma

te wachten.
Voor Defensie- en oud-defensie
medewerkers is er ook weer een kor-

tingsactie. De regeling van de kaart-
verkoop is dit jaar in handen van

Ticket Service Nederland (TSN). Dat
geldt ook voor de kortingsactie. Wat
is er voor u, als trouwe deelnemer
aan die kortingsactie veranderd?

. De kortingsactie gaat van start op
1 juni 2006.

. U hoeft geen bon meer in te vul-
len en op te sturen, u belt rechts-
reeks met TSN en bestelt kaarten
onder vermelding "Kortingsactie
Defensie". U handelt alles met
TSN af: Telefoon TSN:
0900 300 12 50 (45 cpm).

. U betaalt slechts €25,00 per
kaart, exclusief de reserverings-
kosten á €4,05 per kaart.

. De kortingsactie geldt voor
Rang 3, bij alle voorstellingen.
Zoals altijd geldt: "zolang de
voorraad strekt".

. Voor rolstoelgebruikers geldt
dezelfde regeling. De rolstoelge-
bruiker betaalt eveneens €25,00
per kaart en de begeleider ook
(beide exclusief de reserverings-

kosten á €4,05 per kaart). Er is
een maximum van 30 rolstoel-
gebruikers per voorstelling (dus
per voorstelling 30 rolstoelers en

30 begeleiders).

Aanvangstijden voorstel li n gen
Woensdag 27 september 2006
Première
20.00 uur tot 22.00 uur
Donderdag 28 september 2006
Galavoorstelling
20.00 uur tot 22.00 uur
Vrijdag 29 september 2006
Jeugdvoorstelling
14.30 uur tot 16.30 uur
Avondvoorstelling
20.00 uur tot 22.00 uur
Zaterdag 30 sepfe mber 2006
Middagvoorstelling
14.30 uur tot 16.30 uur
Avondvoorstelling
20.00 uur tot 22.00 uur
Zondag 30 sepfember 2006
Middagvoorstelling
14.30 uur tot 16.30 uur
Avondvoorstelling
20.00 uur tot 22.00 uur

De zaal is twee uur vóór de voor-
stelling geopend.

Bereikbaarheid
Ahoy is uitstekend met openbaar
vervoeÍ; bussen of per auto te berei-
ken. Ook de toegankelijkheid voor
rolstoelgebruikers is prima. Er zijn
ruim 1600 parkeerplaatsen bij Ahoy
beschikbaan De parkeerkosten
bedragen €9,-
De tijden van de avondvoorstellingen
ziln zo gekozen, dat u nog gemakke-
lijk met openbaar vervoer naar huis
kunt.

Het Bestuur van The Netherlands
Military Tattoo heet u in ieder geval
van harte welkom b| de eersfe tVeÍ-

herlands Military Tattoo in Ahoy' en
hoopt u in grote getale te mogen
begroeten.

Kees Nieuwenhuyse
2e Secretaris Stichting Nationale
Taptoe
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Aan de hand van een aantal artikeltjes in KLuPActief zal ik
een poging doen om mijn levensloop als vlieger te schet-
sen en doe dit ter'lering ende vermaak'.
Allereerst moet ik mij natuurlijk even voorstellen, mijn naam

is Karel Wennekendonk en bij velen van u reeds bekend
maar wat velen niet weten is dat mijn carriere begon bij de
Koninklijke Marine en wel als schrijver derde klas, dit vond
plaats in het jaar des Heren 1950.

Lang duurde mijn schrijverij niet want na een aantal afkeu-

ringen en een bezoek aan een psychiater vond de marine-
leiding mij toch geschikt een vliegeropleiding te volgen op
de Vliegbasis Woensdrecht. Uiteindelijk werd aan mij, en

nog wel door een Klu-generaal, in februari 1953 als

matroos-schrijver der eerste klasse het

Groot Militair Vliegbrevet uitgereikt. Dit

kwam tussen al die officieren en

onderofficieren en voor het front der
troepen toch enigszins merkwaardig Ê*
over. En het opmerkelijke is dat dit mij ll
mijn hele carriere is blijven volgen; het

begon toen ik geplaatst werd op
Nieuw-Guinea, en daal ook zoals

zovele in het lege6 miln bijnaam ver-

diende.
lnmiddels vloog ik als sergeant-vlieger
op Biak als tweede piloot op de
bekende Catalina's en terugkomend
van een zogenoemde groenten- en

bananenvlucht verdween tijdens de
landing het neuswiel spontaan in zijn

compartiment. Toeval of niet, twee
maanden later weer precies hetzelfde

alleen nu met een andere gezag-
voerder
Op 20 december 1955, wij waren
naar de Wisselmeren geweest en

hadden op de terugvlucht een aantal

nonnen van de missiepost aan boord,
dienden we tevens een tussenlanding
te maken in de baai van Patipi op het

eiland Seroei om de post op te pik-

ken. De landing op het ietwat woelige
water liep lichtelijk uit de hand. Mijn
gezagvoerdel was waarschijnlijk een

voormal ige ondezeebootkapitei n
want hij probeerde er van de Catalina
ook een te maken en dat lukte aardig.

Om een lang verhaal kort te maken, wij slaagden er in
weer airborne te komen met een niet meer aanwezig neus-

wieldeur en een verbogen neusspant waardoor het neus-

wiel weigerde eruit te komen. Dus maar weer op de neus,

en dank zij de gebeden van de nonnen is een en ander
ook deze keer weer goed afgelopen. Hiermee waren de
wielperikelen nog niet afgelopen want enige tijd later na

een leuk squadron-uitje met een "vette" beachparty en

barbecue op het eiland Woendi, U raadt het al, brak tij-
dens de landing weer het neuswiel af en verdween spon-
taan in de bush-bush. Nooit meer terug gezien. Gelukkig
waren er veel getuigen aan boord die konden verklaren
dat het niet onze schuld was, echt niet.

Wat nu volgt, zal u misschien als

absurd in de oren klinken, maar het is
echt waar gebeurd, Vlak voor mijn

repatriêring naar Holland liep ik van

het vluchtgebouw naar de hangar. Nie-

mand of niets in de buurt, alléen

HnMs. P-214, dezelfde Catalina als uit

het voorgaand verhaal. Toen ik er op
een meter of wat voorbij wandelde,
zakle tot mijn stomme verbazing dit
vliegtuig spontaan en gracieus op zijn

neus. Daar sta je dan, vluchten kan

niet mee[ geen getuigen en ga dat
dan maar eens aan je Commandant
uitleggen. Na dit zoveelste incident
waarbij Karel dus aanwezig was, komt

het natuurli.jk niet onverwacht als je dan

de bijnaam "NOSEWHEEL CHARLY"
opgespeld krijgt.

ar@



De intensieve oeÍening op de heide is voorbij.

Met je laatste restje energie ben je nog tot in de

vroege uurties gaan stappen. Tegen zonsopgang

eindeliik als een blok in slaap gevallen. Dan gaat

de bel. Zucht. Toch maaÍ de deur opendoen. Twee

Írisgeschoren mannen kijken je met wakkere ogen

aan. JEHOVAH's GETUIGEN! Met een niet al te

christelijk woord smiit je de deur dicht.

De Getuigen zijn berucht geworden om hun slechte

timing bii het aanbellen: het eten staat net op taÍel,

je bent nog in diepe slaap, oÍ je kijkt net een span-

nende detective - en ga zo maar door. Berichten van

uitgetreden leden van dit gelooÍsgenootschap dra-

gen ook niet bii tot een positieÍ beeld. Maar einde-

lijk zijn er andere geluiden! Ten tijde van de tweede

wereldoorlog prees ie ie gelukkig als er Jehovah,s

Getuigen in je buurt waren. Zij hebben zich vanaÍ

het begin Íel en openliik verzet tegen het Duitse

Nationaal Socialisme. Moedig en conseguent heb-

ben ze weerstand geboden tegen deze kwade macht

en voor hun overtuiging hebben ze veel oÍÍers

gebracht.

> ïenroonsreurng
W DiÍ jaar rvordt met een in ons land rondreizende

expositie onder de titel'Trouw aan hun geloof een
stukie onbekende verzetsgeschiedenis aan devergetel-
heid ontrukt: dat van de Jehovah's Getuigen (ook wel het
Wachttorengenootschap genoemd) .

Zii hebben namelijk al vanaf de opkomst van Hitler openliik
hun afkeer van ziin totalitaire aanspraker getoond. zii hrd-
den bijvoorbeeld vrij snel lichtbakken aan hun huis mcr
provocerende teksten als: dictatuur of theocratie? Wat is
uw keuze?
Ook weigerden zii op grond van hun diepe geloofsovertui-
ging de Hitlergroet te brengen of de nui-vlag te groeten,
Iid te worden van de NSDAp of in de oorlogsindustrie of het
leger te rverken. Zodra Hitler aan de macht komt behoren
de Genrigen dan ook meteen tot de stelselmatig vewolgde
groeperingen. Drukpersen, waarmee publicaties worclen
gemaakt die het fascisme onverbloemd veroordelen. u'orden
meteen in beslag genomen en de verkondigende activiteiten
verboden.

lvlaar dit zien de Jehovah's Getuigen slechts als uitdaging.
wnrdt Gods volk volgens de biibelverhalen nier al eeu\ren
lang vervolgd? En ziin er niet mooie biibelteksten clie zeggcn
dat ie soms ?ï'rrg als een slang en onschutttig ats een clu,il''
te rverk moet gaan als je God meer wil gehoorzamen dan de
mens? Schuilnamen, vermommingen en vluchtroutes gaan
deel uitmaken van de nieuwe zendingsstrategie. Adressen van
N.S.B.'ers rvorden gemeden op de bijbelrondes en meer en
meer maakt men gebruik van strooibiljetten rnet biibelteksten
en (subversieve) preekjes,

J urueruurKen
7 Onderduiken was voor Jehovah's Getuigen geen optie.

Gods rvoord moet verkondigd worden! De voltijdspredikers
trlijven dag in dag uit op pad gaan, daarbij gebruikmakend

E@@.,
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karnpen bijcenkomsten om elkaar in hen doorgarns zran de voorderÍ ten
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van steeds andere ovcÍnachtingadressen Zoals dc lodcn rerplicht rvaren om ecn tijd. Vij besloten de ecrstvolgende keer

Zodra echter iemand in een bepaalde ster te dragen en de homoseksuelen een dat zij weer op onze stoep staan, niet de

regio teveel begint op te lzllen wordt rozc driehoek, zo laegen de Jehovah's deur voor hen dicht te gooien maar hen
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in Nederland. De gastgezinnen voorzien kampkleding gespeld. stzan en het gespÍek eens te brengen op

de aldus 'ondergedokcn' predikers van De trouw ann hun geloof die zij in het hun goede en geloofrraardige oorlogs-

voedsel en onderdak en leggen een grote kamp op allerlei rnanieÍen tonen intri- verleden, dat ook onder henzelf nauwe-

offenaardigheid aan de dag voor de hulp geeÍt de bezetter Prachtig moet het liiks bekend is.

aan hun geloofsgenoten. Via zorgvrldig moment ziin 8ew€est drt in brnp vu$t
geplande Íoutes word€n voedselvoor- een ljturmbahnftihrer en consorten Henh Fonteln en Aflna aan. der Ieij
raden vervoerd naar depots van waaÍuit zelfs het gelooftgesprek zoeken met een

ondergrondse werkers diegenen die van d€ gelangen Getuigen!
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ln de vorige KluPActief werden de volgende foto's
geplaatst met de vraag aan de lezers wie het NIMH
meer informatie kon verschaffen over het'hoe en waar-
om' van deze foto'.
Deze vraag leverde een reactie op van Jos Heutjens die
ons het volgende schreef:

De foto van de
Hunter is
genomen in
de winter
196211963 Íus-
sen de prak-
tijkhangars op
Vrijland
(Schaarsber-
gen). Waar-
schijnlijk heeft

een hangarchef (naam niet bekend) de uiilaatconstructie
ontworpen. De Hunter werd met een idle draaiende
motor met een tractor heen en weer gesleept en met de
schuin naar beneden gerichte uiilaatstraal werd gepoogd
om het platform sneeuw en ijsvrij te maken. Dit lukte aan-
vankelijk maar het dooiwater kon niet weglopen (afuoer
langs de rand platform was bevroren) en het experiment
werd stopgezet. De watervlakte op het platform veran-
derde wel in een ijsbaan waarop de volgende dag nog

ook voor deze KlupActief heb ik weer enkete foto's waarover wij als NIMH
graag wat meer informatie over zouden willen hebben, n.l.:

ln mei 1954 werd de grote twee-
daagse CLV Evasion & Escape
oefening "LOOPEEND" gehouden.
Ongeveer 150 Klu-vliegers trokken
uit het gebied oost van de lJssel
naar de Veluwe. Vaste prik was
natuurlijk gevangenname, kríjgsge-
vangenkamp en ondervraging. Op
de foto zijn een aantal gevangen
genomen vliegers te zien,opvallend
is de camouflagekleding die de vlie-
gers dragen.

is geschaatst. voor zover bekendis de Hunter snow and
lce Melter (HSIM) hierna nooit meer gebruikt.

Jaques Houben, crewchief van de T-33 TR_1, schreef
ons over de foto van de gleane'T_33 het volgende:

Zoals je op bijgesloten kiekje kunt zien is er niets
vreemds aan een "cleane" T-bird, eerder fraai van vorm.
Mijn toenmalige kr,sÍ (TR-1) vloog wel vaker, in opdracht
van kapt walraven, zonder tiptanks. voor een korte trip
heb je 1berhaupt geen tiptanks nodig en je kunt je als
vlieger ook nog lekker uitleven in zo'n cleane kist".

Feit blijft echter dat er zeer weinig foto's bestaan van
KLu "cleane"T-33's. Graag wil ik Jos Heutjens en Jaques
Houben bedanken voor hun reacties.

@@,0



Ook de LB was uitgerust met deze
camouflagekleding getuige deze
afbeelding.
Vraag: Wie heeft meer informatie
over deze camouflagekleding. Wan-
neer is deze kleding ingevoerd en b|
welke eenheden of was het alleen
voor deze oefening?

t,
È

Leeuwarden 19-12-1965, een trekker met aan-
gehaakt een bouwsel van buizen, triplex(?) en
wielen met de afmetingen van een F-'104G.

Mogelijk werd dit bouwsel gebruikt om trekker-
chauffeurs op te leiden voor het nauwkeurige
manouveren in een hangar.
Vraag: Nadere informatie is welkom.

De Militaire lnlichtingen en Veiligheids-
dienst (MIVD) en de KLu zijn gekomen
tot een optimale samenwerking zoals
blijkt uit deze foto. Een MIVD-mede-
werker uitgerust met optische senso-
ren is opgehangen aan de centreline
pylon van een F-'16. Het voordeel van
deze positie is een 360 graden field of
view voor de sensor.
Vraag: Geen vragen, want vanwege
security aspecten is geen verder rnfor-
matie beschikbaar over deze nieuwe
vorm van I uchtverkenning.

J/
. { .*lr--*

De "autogyro" F-104G, dit toestel werd door de
LETS gebruikt voor instructie. De reden voor het
ombouwen tot autogyro en het markeren met
rode 299-letters is niet bekend.
Vraag: Wie kan informatie verschaffen over
plaats, datum opname en verhaal achter de rotor
en 299 beschildering?



Wat is het NIMH?
Het NIMH is een gespecialiseerd ken-

niscentrum op het gebied van de
Nederlandse militaire geschiedenis.

Medewerkers van het instituut houden
zich onder meer bezig met ondezoek,
ondenruijs, collectiebeheer; doctri nevor-

ming en publieksinformatie. Ook opera-
tionele vastlegging behoort tot de
taken van het NIMH. ln het kader daar-
van heeft het instituut medio 2005 het

boek 'Van Korea tot Kabul'uitgegeven,
waarvan nu de gelijknamige internet-
database op de website staat. Het
digitale ovezicht van internationale vre-
des- en gevechtsoperaties is anders
van opzet dan het oorspronkelijk boek:
van elke missie is er - behalve de volle-
dige tekst in pdf - ook een samenvat-
ting. De beeldbank bevat bovendien
meer foto's dan het boek. Omdat het
ovezicht online staat, zal hel in de toe-
komst worden aangevuld met de
nieuwste gegevens. Van alle missies
zijn kerngegevens vermeld zoals bij-
voorbeeld de duur van de missie, het
aantal Nederlandse militairen dat eraan
heeft deelgenomen en eventueel het
aantal slachtoffers. ln de samenvatting
is de beknopte informatie te vinden
over de achtergrond van de missies en
het Nederlandse aandeel daarin. ln de
pdf met gedetailleerde informatie
staan bovendien de namen van de
commandanten en een literatuurlijst.

Tegelijkertijd is ook een andere'papie-
ren' NIMH-publicatie nu online te bekij-
ken en te downloaden. 'Het betreft Het
Nederlandse mrlitaire optreden in

Nederlands-l nd ië/l ndonesië 1945-
1 950. Een bibliografisch ovezicht'.

Kijk voor meer ínformatie op
www.nimh.nl

HERINNERINGEN AAN MVK
VALKENBURG
Het Madnevliegkamp Valkenburg is op
1 januari 2005 operationeel gesloten.

Duitsland heeft de laatste acht Lock-
heed P-3C Orions gekocht, inclusief
opleiding en logrstiek. Aanstaande
juli vertrekt het Duitse detachement
voorgoed uit Valkenburg. Daarna
wordt het vliegkamp definitief geslo-
ten. Een militair vliegveld met een
rijke geschiedenis, die begint voor de
Tweede Wereld Oorlog en die eind
2006 haar status als vliegveld verliest
om plaats te maken voor een andere
infrastructurele bestemming. Naar
aanleiding van dit gebeuren ver-
schijnt half mei a.s. hierover een
boek met als titel:

'Marinevliegkamp Valkenburgn
herinnering aan een vliegveld
Het boek vertelt het volledige verhaal
over dit vliegkamp, haar ontstaan en
geschiedenis tot nu toe, over de dien-
sten die er gewerkt hebben met hun
personeel, de LSK en MLD, de Vlieg-
tuigsquadrons die er hun thuisbasis
hebben gehad, de relatie met het
Koninklijk Huis, de vele derden
gebruikers en tenslotte wordt kort
ingegaan op de cultuur-historische
waarden. Op onnavolgbare wijze
geven de meer dan 1050 foto's een

Varia, Varia, Vaariaaa
OPROEP AAN SPORTIEVELINGEN

Geachte Post Actieven,
Graag zou ik willen weten of er ook
belangstelling bestaat voor het hou-
den van een jaarlijkse Post-Actieven
tennis- of goifkampioenschap/toer-
nooi.
ln een ver verleden (meer dan tien
jaar geleden) deed ik regelmatig mee
aan de Klu-tenniskampioenschap-
pen in Den Haag. Maar zoals u wel
weet is dat voorbij zodraje niet meer
actief dienend bent. Als blijkt dat er
voor deze sportactiviteit (en) grote
belangstelling is wil ik wel proberen
om bij het Hoofd Sport van de KLu
iets te organiseren. Wijze van reage-
ren graag via E-mail met opgave van
uw voorkeun

Graag zie ik uw reacties tegemoet
middels mijn e-mailadres:
phs iemel i n g@hotmai l. com

Peter Siemeling

OVERZICHT I NTERNATIONALE
OPERATIES NEDERLANDSE
KRIJGSMACHT nu op INTERNET
Sinds 29 maar|2006 is de website
van het Nederlands lnstituut voor Mili-
taire Historie (NIMH) verrijkt met'Van
Korea tot Kabul. De Nederlandse
deelname aan rnternatronale militaire
operaties sinds 1945', een ovezicht
van ruim vijftig internationale vredes-
en gevechtsoperaties waaraan
Nederlandse militairen sinds de
Tweede Wereldoorlog hebben deel-
genomen. Het geheel wordt
gebru i ksvriendel ij k gepresenteerd
middels een flitsende applicatie met
wereldkaart. Vanaf deze kaart kan de
gebruiker inzoomen tot landenniveau
en afzonderlijke rnissies aanklikken.
De database bevat zov,,,el beknopte
als uitgebreide informatie over elk
van de operaties. Tevens is er een
beeldbank met foto's.

l@E@,,



volledig ovezicht hoe het vroeger
was, hoe het vliegveld zich aan de
tijd heeft aangepast, de gewijzigde
taakstellingen en omstandigheden
wat er zoal gebeurden op het vlieg-
veld in de 67 jaar van haar bestaan.
Het boek is bedoeld om de belangrij-
ke geschiedenis van het vliegveld
aan de vergetelheid te ontrukken en
de roemrijke geschiedenis vast te
leggen voor de toekomst. Nimmer
zag een boek over een militair vlieg-
veld het daglicht met zo veel veza-
meld materiaal.

Het boek is geschreven en samenge-
steld door Peter Korbee, wordt uitge-
geven door Korbee-Promotie: MLD.

Formaat 44, harde kaft, geheel in
kleurendruk en voozien van 336
pagina's. De oplage van dit unieke
boek is beperkt, maar voor het op de
vrije markt verschijnt, wordt u in de
gelegenheid gesteld het boek te
bestellen door het bedrag €39,50
(inclusief verpakking en verzending)
over te maken op:
Postgiro nr. 2567 434 t.n.v. Korbee-
promotie: MLD te Rijnsburg, onder
vermelding van boek-MVKV en uw
postadres (niet via girotel daar dit
medium geen postadresgegevens
overbrengt). U ontvangt het boek dan
direct na de officiële presentatie op
12 mei a.s.

LUVA-REUruIC WEER EEN
GROOT SUCCES!
Op 29 oktober jl. organiseerde het

Comite 'Reunie Luva' een reunie voor
alle oud-Luva's die een dienstver-
band hebben gehad bij de Lucht-
macht Vrouwenafdeling. Dat deze
groep nog steeds een hechte band
heeft, getuigt van de hoge opkomst,
namelijk bijna 300 deelneemsters. De
reunie vond plaats in het reunie- en
congrescentrum De Kumpulan op het
landgoed Bronbeek in Arnhem.
Tijdens de reunie werden onder meer
de in de afgelopen vier jaar overle-
den oud-Luva's herdacht. Ook werd
afscheid genomen van een lid van
het reuniecomite Toos Meeuwsen, die
vanaf de start van de reunies bij de

organisatie betrokken was. Voozitter
Marijke Waalkens overhandigde haar
het fotoboek van Jannie van der Kooi.

Dit fotoboek, waarin Jannie de afgelo-
pen vier jaar heeft gewerkt werd tijdens

de reunie aan de deelneemsters die
dit boek besteld hadden, uitgereikt.
lnitiatiefneemster en grote initiator
van de deze reunies, Mieke de Lan-
gen, was helaas wegens ziekte afwe-
zig, maar namens alle aanwezigen
was een boeket bij haar bezorgd. Na

een zeer gezellige middag werd de
reunie afgesloten met een uitsteken-
de rijsttafel. Het comite kan terugzien
op een geslaagde dag en hoopt, op
veler verzoek, weer een reunie te
organiseren op niet al te lange
termijn.
SecreÍaris Comite ReUnie Luva

Pamela Kuntz-Bosch
Oude Baan 119

5104 PA Dongen
0162 38 62 79

pamela@kuntz.nl

OPROEP REUNIE
(Oud) Verbinding/ClS Officieren van

de Koninklijke Luchtmacht worden
met partner uitgenodigd voor een

reunie op zaterdag 21 oktober 2006
van 14.00 - 21.00 uun De reunie zal

worden gehouden in het Congres- en

Reuniecentrum Kumpulan op het

landgoed Bronbeek, Velpenrueg 147

te Arnhem. De kosten bedragen
€ 1 0,- per persoon. lnformatie/opge-
ven middels tfn: 0318 551 938 of
per e-mail aan:

aartvanden. berg@hccnet. n I

SPEGIALE AANBIEDING
Martin Leeuwis, oud-F5 vlieger en

sinds 1984 gezagvoerder bij de KLM

begon destijds, naast het vliegen,
met de uitgave van boeken met lucht-
vaarthumon Het eerste boek met de
titel "Say again" was direct een groot

succes en werd gevolgd door een
groot aantal andere boeken, allemaal
met de cartoons van Ton van Andel.
Van "Say again" verschijnt dit jaar de
10e druk maar er zijn nog een flink

cartoonsby H ;

telrt * deSgn lvlartn Leeuwis

A lvlartin t.eeuilis RrbHcafion

aantal boeken van de 9e druk voorra-
dig. Het boek bevat 142 pagina's
rake luchtvaarthumor tot uitdrukking
gebracht door cartoons voozien van

hilarische teksten. Kortom: een aan-
rader en een aanwinst voor de KLu-

PActieveling. De normale prijs, inclu-
sief verzendkosten is €'14,50. KLu-

PActief-lezers kunnen gebruik maken

van een speciale aanbiedingsprijs
(zolang de voorraad strekt) van

slechts €6,- inclusief de vezendkos-
ten. Er kan worden besteld door
overmaking op giro 205 99 17 van

Martin Leeuwis Publications te
Vlijmen onder duidelijke vermelding
van het postadres, vooral bij internet-
bankieren.

AANBIEDING
Enkele jaren geleden heeft in Schóp-
pingen een reunie plaatsgevonden.
De grote belangstelling voor deze
reunie is voor de voormalige 'gemein-

de-d i recto r' aanleid i ng geweest het

wel en wee van het stationering van 2
GGW en van het 120 Squadron in

een boekwerk vast te leggen. Het

boek bestrijkt de gehele periode van

het verblijf van de Groep Geleide



Wapens met het daartoe behorende
120 Squadron. De kosten van het

boek zijn €9,50 inclusief de vezend-
kosten. Het boek zal medio dit jaar
verschijnen en is te bestellen bij:

Leni en Koos Kuil

Schabbingslanden 37
7542 DH Enschede
E-m a i I : I e koku i l@p I a n et. n I
Tel.: 053 476 98 30

POST-AGTIEVE WANDELAARS,
LET OP!
De Contactgroep Oud-Limos-Slapers
heeft behoefte aan namen van oud-
beroepspersoneel van de KLu die als
postactieven nog zo actief zijn dalzij
aan de Vierdaagse Afstandsmarsen
te Nijmegen deelnemen. De groep

oud-militairen die in het verleden tij-

dens de Vierdaagse in de kazerne
gehuisvest waren wordt steeds klei-

ner en aanvulling is gewenst. Lief-

hebbers kunnen zich opgeven bij

ondergetekende, onder vermelding
van adres en telefoonnumme[ de
volgorde van ontvangst bepaald de
plaats op de wachtlijst. ln 2007 kun-

nen zij dan gaan invallen.
Een stukje geschiedenis behoort hier
natuurlijk b|.
Na het sluiten van de kazernes in

1995, zijn er een zestigtal militairen

ondergebracht geworden in een

buurthuis te Nijmegen. Niet te ver van

het station en de start gelegen.
Vier dames en zesenvijftig heren,
voor de dames is een wachtlijst, maar

de heren kunnen aanvulling gebrui-
ken.ln eerste instantie werd dit onder-
dak vezorgt via de afdeling huisves-

ting van de KNBLO. Bij het wisselen
van de marsleiding is door de opvol-
ger besloten dat deze groep, Oud-
LIMOS slapers, het zelf diende te
regelen. Als een der KLu- wande-
laars met de meeste Vierdaagsen op
zijn naam is aan mij gevraagd deze
kar te gaan trekken, inmiddels acht
jaan lk hoop in 2006, voor zover mij

bekend als een der eerste Lucht-
machtmensen in 1951 gestart zijnde,
de vijftigste Vierdaagse te volbren-
gen. Het verloop wat het aantal per-

sonen betreft is heel verschillend
per jaar .

Van tien personen enige jaren

terug tot geheel geen. Bij het een

en ander moet wel rekening
gehouden worden met de grote

der kamers, dus het aantal te
legeren personen. Want bij voor-

keur worden de lopers per

afstand bij elkaar op de kamers
gelegerd. De dertig kilometer
lopers, de ouderen van vijfenzes-
tig jaar tot boven de tachtig, star-

ten nu eenmaal later dan de veer-

tig kilometer lopers. ln principe is

onderdak mogelijk vanaf zondag
13.00 uur tot zaterdag '10.00 uut:

Hiervan wordt meestal gebruik
gemaakt door de alleenstaanden.
Het verblijf is berekend op vol pensi-

on. De meeste lopers maken gebruik
van het vierdagen-arrangement. Wat

de voeding betreft: maandagavond
tot en met vrijdag middag zijn er
lunchpakketten. 's Morgens is er ont-
bijtbuffet en de mogelijkheid om een

lunchpakket voor onderuueg gereed

te maken. 's Avonds wordt er een

warme maaltijd geserveerd in de
grote recreatiezaal. Tegen extra beta-
ling is het deelnemen aan de avond-
maaltijd op vrijdag ook mogelijk. ln

de barruimte kan men iets drinken,
TV kijken of met de oud-collega's de
dag doornemen. Het bestuur van de
Klu-wandelclub is ook benaderd om

in hun mailing naar de leden aan-
dacht te schenken aan deze moge-
lijkheid van overnachting.
lk hoop U enig inzicht gegeven te

hebben in deze mogelijkheid die mis-

schien niet bij iedereen bekend is.

Temeer daar het beddenaantal op
Heumensoord steeds kleiner wordt.
Gaarne zie ik Uw reactie tegemoet .

Met de hartelijke groeten ,

C.Koning
De Wagenmaker 87
5506 CR Veldhoven

Tel. 040 253 57 54

ONLANGS VERSCHENEN
Van de hand van Willem Helfferich,
bekende luchtvaartpublicist en tevens

hoofdredacteur van de Koninklijke

Nederlandse Vereni g i ng " Onze
Luchtmacht" is onlangs verschenen
het tweede deel van de serie
European Military Aviation Scenes -
in full colour - Dit deel is getiteld:
Part 2: The Seventtes. Dit deel bevat
356 kleurenfoto's (13 o/o meer dan in

deel 1) van militaire vliegtuigen door
Willem Helfferich gefotografeerd in
Europa tussen 1970 en 1979 van de
landen Belgiê, Canada, Denemarken,
Finland, Frankrijk, Duitsland, ltalië,

Nederland, Noorwegen, Turkije, Ver-

enigd Koninkrijk, Verenigde Staten,

Zweden en Zwitserland. Het boek
omvat net als het eerste deel 144
pagina's van zwaar; matglanzend '150

grams papier in het formaat 21 x 24

cm (staand). De omslag is van extra

dik 300 grams papier en gelami-
neerd. De tekst is geheel in het

Engels. De totale serie zal hierna nog

de jaren tachtig en negentig gaan

omvatten. Het fotoboek is verkrijg-
baar in de gespecialiseerde lucht-
vaartboekenhandel, maar lezers van

KluPActief kunnen het boek per post
thuisgestuurd krijgen voor dezelfde
prijs van €28,00 door overmaking
van dit bedrag op girorekening
2157711 t.n.v. W.E Helfferich te
Hilversum, onder vermelding van
.EMAS2'.

Daarbij is het wel belangrijk bij de
betaling uw adres duidelijk te
vermelden.
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Bij het lezen van het verhaal geschreven

door Jaap Kruit in "KluPActief" van

december j.l. ging er bij m11 een lichtje
branden. Op het moment dat Sjors Diet-
rich - zryn naam was mij al lang ontscho-
ten - zijn FB4 zo vakkundig in het "Engelse

Kamp" parkeerde, was ik net toegevoegd
aan de Staf TD. Door overbevolking aan
elek-officieren bry het B & E squadron mocht
ik als opvolger van Martien Nievelstein de
stoel van H-BAT (Hoofd Bureau Arbeids-
techniek) gaan bemannen. Alleen al door
dat feit vond de CTD mr1 bekwaam genoeg
om een gecrashte kist te ruimen en mocht ik
in het Engelse Kamp aan de slag. De klus

werd voorspoedig geklaard, want de jon-
gens van het Technisch Squadron en van de
MT (met die grote kraan) wisten precies hoe
je moest voorkomen dat het trldens het rui-

men ergens ging sissen veroozaakt door
bijvoorbeeld lekkende banden of een zuur-
stofbottle. De bewapeningsjongens zorgden
dat er niets plofte met betrekking tot munitie
en/of schietstoel. Mijn taak bestond uit het
met een ernstig gezicht rondlopen en zor-
gen dat de kantinewagen gedurende twee
dagen ook deze plek aandeed. En daarvoor
werd je nog regelmatig voor beloond met
een stompje tegen de schouder en een
paar vriendelijke woorden van de maten.
Sfeertje was dat.

De chaffdispenser.

Maar er gebeurden meer leuke dingen. Op
een van zrln buitenlandse reizen had onze
Eindhovense Chef Vliegdienst bij de Ameri-
kanen een zogenaamde chaffdispenser op
de kop getikt. Dit was een external tank
waarmee je zilverpapier de ruimte in kon

strooien. Dat was dus plotseling verschrikke-
lijk belangrijk, want daarmee kon Eindhoven,
net zoals dat in de Tweede Wereldoorlog
gebeurde, alle radars van het Oostblok blind
maken. ln die tank kon je een paar honderd
pakjes zilverpapier wegstouwen die allemaal
vas2aten op twee linnen banden. Achter in

de tank zat een motortje wat deze twee ban-
den op een commando vanuit de cockpit
oprolde waardoor de pakjes een voor een

losscheurden. De tank had een opening in

de neus waar hij lucht hapte die door twee
buizen naar achter werd geleid en met die
lucht werden de losgescheurde pakjes via
een gleuf achter de vrryheid in geblazen.

Deze jonge elek-man kreeg een hele F-B4F

toegewezen om de zaakin te bouwen.

Uit voozichtigheid toch maar eerst een
testopstelling gemaakt in de werkplaats,

want de overste was vergeten om een uitge-
breide "techorder" te vragen . Daar werkte

het spul voortreffelijk. Maar bij het vliegtuig

waren er meer problemen. De eerste vraag

was: hangen we hem onder de linker- of
rechtervleugel. We kozen voor de rechter-

kant, want links was kort daarvoor in alle

FB4's het LABS systeem (Low Altitude Bom-
bing System) geinstalleerd. Dit werd volgens
mij door de vliegers onmiddellijk al uitgeroe-
pen tot het mooiste speeltje van de laatste
jaren. Je kon er op twee manieren "bom-

men" mee gooien: "toss" en "over the shoul-
der". Met "toss" kwam je laag, onder de
radarhorizon, aanvliegen. Het vliegtuig werd
opgetrokken en bijzo'n 30o nose-up kwam

de bom automatisch los om met een grote

boog ergens veel verder weg op of nabrl het
doel te belanden. Maar "over the shoulder"
was veel spannenden Dan maakte ja na het
aanvliegen een halve "looping" en kwam de
automatic release pas bij zo'n 70o tot B0o.

De bom werd dan bijna verticaal de lucht in
geslingerd en kwam dan na een fikse lucht-
reis ongeveer neer op het punt waar hij werd
losgelaten. De vlieger kon zjch dan intussen

uit de voeten maken. U begrrypt dat er tome-
loos werd geoefend met dit LABS-systeem.

Helaas hing er br1 de F84 normaal onder de
linker en rechter "pylon" (een stevig ophang-
punt onder de vleugel) een dikke pylontank

met 400 gallon brandstof; het toestel lustte
namelryk wel een slokje. En omdat ook al in
die tijd er wel eens een schakelaartje in de
cockpit verkeerd stond, overkwam een aan-
tal mannen dat brj hen tijdens zo'n oefening

de linker pylontank automatisch verdween,
precies zoals het met een bom had moeten
gaan. Er werd zelfs geroddeld over een
"near miss" van de Waalbrug bry Nijmegen.

Later kwam er dus een extra safety-swith in

de linker pylon. Maar nu terug naar de chaff-
dispenser:

Voor inbouw was het nodig een kabelboom

te installeren tussen de rechter vleugel en

de cockpit. Dus rechtervleugel open

gemaakt en via de "leading egde"(voorkant)

een weg gezocht naar de cockpit. Daarna
de schietstoel er uit en via een plug onderin
een kabelverbinding gemaakt naar het rech-
ter console, waar net voldoende ruimte over
was voor het bedieningspaneeltje. Jammer
genoeg gebeurde er toen nog iets verve-
lends. De elektromonteur uit de werkplaats
die het klusje moest klaren, lag op zijn rug
en met zijn benen omhoog onder in de
cockpit toen een AVO-mete[ een ouderwet-
se voltmeter van ongeveer een kilo, vanaf
het "gunsight platform" (het richtvizier voor
de vlieger), waar hrl hem tijdelijk had
gestald, c.a. één meter omlaag viel en deels
op zqn hoofd belandde. Een lichte hersen-
schudding en een paar weken extra verlof
waren het resultaat.

Toen uiteindehlk de inbouw was voltooid en

in de "forms" was verklaard en ondertekend
dat de werkzaamheden vrijwel geen invloed
zouden hebben op de zwaartepunfligging
bij het vliegtuig, was de weg vrij voor een
eerste testvlucht. Dus pakjes zilverpapier er
in en al taxrênd op weg naar de startbaan. .
Maar de kist was nog niet los of er kwam

een paniektelefoon van de verkeersleiding

dat er een "burst" had plaatsgevonden op
de baan en dat er over een groot deel van
de lengte grote wolken zilverpapier rond
zouden waaien....Met twee Mff-combi's, van
de verkeersleiding en van de technische
dienst, rukten we uit om de schade op te
nemen. En inderdaad met het gevond en zil
verpapier konden we bijna eén Mff-combi
vullen; alleen vonden we slecht het verpak-
kingsmateriaal van twee pakjes.

Achteraf bleek dat de bewapeningsjongens
de lading wat krap hadden ingeladen waar-
door twee pakjes net voorbr.l de mond van
de uitblaaspUpen lagen en dus door de druk
die tijdens de start en de toenemende snel-
heid ontstond, werden losgescheurd en

naar buiten geblazen. Maar het was onvoor-
stelbaar hoeveel "troep" er in twee van die
kleine pakjes opgeborgenzaï. Hoe vaak de
chaffdispenser daarna nog heeft gevlogen
zou ik niet weten, maar ik denk ureinig.



N ieuwj aarsreceptie CG PA Woensd recht (door Cees Boshuizen)

Op 13 januari werd in de stroom van
diverse nieuwjaarsbijeenkomsten die
de revue passeerden ook door regio
Woensdrecht de inmiddels traditio-
nele receptie gehouden.
Het was een zeer geamuseerde bij-
eenkomst waar wij met genoegen op
terugkijken.
Het geeft toch een signaal af m,b.t.
het zich prettig voelen bij deze
groep. Nadat de gebruikelijke nieuw-
jaarstoespraak was gehouden die
uiteraard werd afgesloten met de
alle beste wensen en gezondheid
voor 2006 kon er getoast worden.
De hartige hapjes en de drankjes
gingen gladjes naar binnen waar-
door het steeds leuker werd. Henk
van Wijk is op zijn verzoek opge-
haald (hij is 87 jaar) hij was in de
jaren 1952 tot zijn pensioen in 1975

de bedrijfsleider van de
SMW. Hij is ook bekend
onder de naam "Mister

SMW". Een aantal oud-
medewerkers uit die tijd
vond het leuk om met
hem nog eens een aantal
verhalen 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 heb-
ben we hem opgehaald zodat hij zijn
oude maten weer eens kon zien en

spreken. Al met al hebben we een
genoeglijke bijeenkomst gehad,
waar met genoegen op terug geke-

ken wordt.

NooÍ redactie: Wegens het plaatsen
van een verkeerde foto in de vorige
KluPActief bij voornoemd verslag
i nza ke n i e uwj aa rs rece pti e CG PA

Woensdrecht volgt hier het verslag
nogmaals, dit keer met de juiste foto.

CGPA Nieuw Milligen bezoekt het MATCC (door Frans Ouwerkerk)

/T

Als iemand de kreet'luchtverkeersleiding' hoort, denkt hij of
zij in negenennegentig van de honderd gevallen aan een
toren met zo'n glazen koepel op een vliegveld.
Logisch natuurlijk, want dat is één van de meest in het oog-
springende zaken op de meeste vliegvelden. De verkeers-
leiding, die vanuit de toren gedaan wordt, gaat echter niet

veel verde[ dan de man of vrouw in die toren kan kijken.

Maar hoe moet dat dan met al die vliegtuigen, die van
A naar B en van X naar Y vliegen, zowel op boomtop hoog-
te, als tot ver in de stratosfeer? En hoe zit het met de sport
en zweefuliegtuigen en heteluchtbalonnen? En wie houdt al

dat militaire verkeer'vrij'van de KLM en de Lufthansa en Air
France? En ga zo nog maar even door!
Wie een bezoekje brengt aan het M.A.TC.C. - het
Military Air Traffic Control Centre - krijgt een antwoord
op al die vragen. En dat hebben de leden van de
CGPA afdeling Nieuw Milligen gedaan. Op twee
maandagavonden - 6 en 13 februari - zijn evenzoveel
groepen van plusminus 13 personen elk, welkom
geweest op het AOCS te Nieuw Milligen op de Velu-

we. Het AOCS - wat staat voor: Air Operations Con-
trol Station - is het zenuwcentrum van onze Koninklij-
ke Luchtmacht, luchtverkeerstechnisch gezien. (Zie

ook KluPActief dec. '05) Het heeft drie squadrons, te
weten: het 7'10 - Gevechtsleidingssqn; het 71 '1- Ver-

keersleidingssqn; en het 940 - Ondersteuningssqn.
Het "Mil", zoals het MATCC door insiders genoemd
wordt, heeft als radioroepnaam; "Dutch Mil". Het is
een 24 uurs-bedrijf en is 365 dagen per jaar bezet.
De rondleiding werd vezorgd door de Elt. Johan Ver-

F,,



braak, die de Elt. Ben Meulenkamp (momenteel op uitzen-
ding), op een uitstekende wijze verving. Na de koffie met
cake in de Officiersmess, kregen we eerst een briefing
(powerpoint) over de geschiedenis, organisatie en taken van
het'Mil'. Daarbij werden zoveel Engelse vaktermen en afkor-
tingen gebezigd, dat menigeen moeite had om bij de les te
blijven. Voor ondergetekende was het echter allemaal
gesneden koek, want ik heb van'1974\ot2002 bij het
MATCC gewerkt. Na de briefing gingen we naar de Ops-
room, om de dames en heren verkeersleiders in actie te
zien. Die Ops-room is een gigantische zaal, waar zo'n dertig
radarbuizen staan opgesteld. Een derde daarvan is splinter-
nieuw en bestemd voor CAPB hetgeen Centralised
Approach betekent. Sinds kort wordt het startend en lan-
dend verkeer van alle vliegbases niet meer vanaf het veld
zelf gecontroleerd, maar'centraal' vanuit Nieuw Milligen.
Dat scheelt personeel en apparatuur en dus geld.l Andere
taken, die men vanaf Milligen op de Veluwe regelt zijn:
. Area-control. Verkeersleidingsoperaties voor'transittraf-

fic' in nauwe samenwerking met ACC-Amsterdam en

MUAC-Maastricht Upper Area Control, ook wel Eurocon-
trol genoemd;

. FIight-information. Luchtvaartinlichtingen voor luchtver-
keer dat geen radarverkeersleiding behoeft. (bijvoorbeeld
meteorologische i nformatie) ;

. SAR. (Search And Rescue) Het verlenen van assistentie
bij redd i ngsoperaties;

. AAR. (Air to Air Refuelling. Het verlenen van radar-
assistentie bij het tanken in de lucht door bijvoorbeeld
KDC-10's aan F-16's.

We hebben zo'n anderhalf uu[ zowel bij een "Dutch Mil"
positie als een CAPP-buis mee zitten kijken en kregen alles
uitgelegd. Toen het tijd werd er een eind aan te breien, viel

het nog niet mee om de club weer de Ops-room uit te krij-
gen, want ze bleven maar plakken en vragen, zo interessant
vond men het. Ter afsluiting gingen we gezamenlijk naar de
mess, voor een napraatje en een drankje. Men was unaniem
van mening, dat het een geslaagde avond was.
Dames en heren van het'Mil' en speciaal Johan, reuze
bedankt!

Retinie CGPA Leeuwarden
De CGPA Leeuwarden had op don-
derdag 23 maarï 2006 een reunie en

inloopmiddag. Deze middag werd
begonnen met een zeer interessante
lezing over "Erfrecht". De activiteiten-
commissie had hiervoor een kandi-
daat-notaris uitgenodigd die ons een
aantal belangrijke zaken aangaande
erven en wat er zoal bij komt kwam
uitleggen. Ons werd duidelijk gemaakt
wat de betekenis is van bijvoorbeeld
bewindvoerde[ executeur; codicil.
Echten ook onderwerpen zoals nala-
tenschap, legaten, schenkingen, suc-
cessierecht en aangifte kwamen aan
de orde. Het gaat te ver om op de
aspecten van erven en wat daarmee
te maken heeft in te gaan, de situatie
kan in immers in vele gevallen erg ver-

schillen. Wel werden wij geattendeerd
op het al of niet accepteren van een
nalatenschap waarop schulden zitten
(negatief saldo). Wanneer je die nala-
tenschap aanvaard is het mogelijk dat
je ook aansprakelijk kan worden
gesteld voor de schulden. Dat kan

zelfs zover gaan dat je prive-bezit
wordt aangesproken. Je mag dus wei-
geren.

Schenkingen aan een goed doel is
voor de ontvanger tegenwoordig
belasting vrij. Het Johan Cruyf effect.
Ons werd ook duidelijk gemaakt wat
bijvoorbeeld een codicil is en dat dit
niet wordt opgemaakt door een nota-

ris, maar dat iedereen dit kan doen
mits het met de hand geschreven en

ondertekend is. Een kopie wordt
meestal bij een testament bewaard. Al

met al teveel om te benoemen, daar-
om werd ons dan ook geadviseerd
om: indien zich iets voordoet, of je wil
een testament laten vastleggen, of
veranderen, eerst eens langs een
notaris te lopen. Daar heeft men
gerichte documentatie die gratis te
verkrijgen is. Dat dit ondenruerp leeft

en interesse had bleek wel uit de aan-
dacht en de veel gestelde vragen.
Hierna was het tijd om onder het
genot van een drankje oude collega's
te ontmoeten. Dit gaf weer het gevoel

van een ouderuretse social. Onze acti-
viteitencommissie, die overloopt van

energie, had nog een verrassing voor
ons in petto, namelijk "zelf wijn
maken". Zi.1 hadden een oud-collega
uitgenodigd die al vele jaren het

(Peter Siemeling)

maken van wijn als hobby heeft. Wij

konden de procedure om zelf wijn te
maken zien en proeven. Ook werden
wij gei'nformeerd waarvan je zoal wijn
kan maken, want zoals Plutarchus
eens gezegd heeft over wijn:
Wijn is van de dranken de nuttigste
W|n is van de geneesmiddelen de
smakelijkste
Wijn is van de voedrngsmiddelen
de aangenaamste
Of zoals Goethe het heeft venruoord:

Een meisje en een glaasje wijn
genezen alle nood;
en wie niet drinkt en wie niet kust die
is zo goed als dood.

Deze middag ging erg snel voorbij,
voor wij het wisten werden wij vezocht
om aan tafel te gaan waar wij werden
verrast met een zeer uitgebreide lndi-
sche maaltijd.
Wij kunnen terug zien op een leeza-
me en mooie middag.



CGPA Woensdrecht bezoekt Schelde Werf te Vlissingen
Vorig jaar werd op de Algemene
Ledenvergadering een oproep gedaan
aan de leden om mee te denken over
activiteiten in de Provincie Zeeland, dit
om mensen uit het uiterste westen van
de regio meer bij de uitstapjes te
betrekken. Zo kwam ons lid Wil Nieu-
lande met de suggestie om naar de
Schelde te gaan; hij heeft daar vroeger
gewerkt en daardoor de eerste kontak-
ten gemaakt en zo is (met veel haken

en ogen) de excursie toch voor elkaar
gekomen en wel op 9 maart. Omdat
de excursie pas om 13.30 uur kon aan-
vangen hebben we eerst een uitge-
breide maar tevens uitstekend vezorg-
de lunch genoten brl van der Valk in
Goes. De dag kon daarna eigenlijk al

niet meer stuk. Leuk was het om op
iedere gereserveerde tafel een bordje
aan te treffen met de tekst "Gereser-

veerde lunch Contactgroep postarchie-
ven Vliegbasis Woensdrecht" Dat we
wellicht, gezien de leeftrld, in het
archief thuis horen dat weten we wel,

maar dat je er met de neus opgedrukt
wordt is even anders, toch is het wel
humor We werden ontvangen met kof-

fie, waarna er een presentatie volgde
over de Schelde Marinebouw door de
Hr R. Kempe van de afdeling verkoop.

We kregen een totaal ovezicht wereld-
wijd van de Royal Schelde groep,
welke inmiddels deel uitmaakt van de
Damen Shipyard Groep. Dat de
Koninklijk Schelde ontstaan is door toe-

doen van Koning Willem lll en van
meet af aan Koninklijk was, wisten wij

niet.

Ook deze keer was het enthousiasme
waarmee het bedrijf werd gepresen-
teerd buitengewoon. Daarna volgde
een rondleiding door Hal 1 waar
onderdelen en geprefabriceerde delen
van een schip worden vervaardigd. Als
je gewend bent aan relatief kleine
vliegtuigdelen is het in deze branche
alleen maar groot en nog groter wat de
klok slaat. Daarna werden we rondge-
leid op de in aanbouw zijnde "Johan

de Witt" Een prachtig schip waarop
146 bemanningsleden alsmede maxi-
maal 547 mariniers plus support kun-

nen leven en werken. Men kon spreken
van prachtige hutten, het interieur in

het algemeen is voor zover we konden
zien, modern uitgevoerd, er is een
operatiekamer met drie operatietafels,
een bakkerij maar ook een reparatie-
werkplaats voor helikopters. Het schip

(door Cees Boshuizen)

is achter uitgerust met water-
tanks die kunnen vollopen,
waardoor het schip dieper
komt te liggen en landings-
vaartuigen en dergelijke een-
voudig in en uit kunnen
varen. Het is een klein dorp
op zich dat geheel self sup-
porting is. Het schip wordt
eind dit jaar opgeleverd, het

heeft dan 3 productiejaren in beslag
genomen, wat de normale bouMijd is

voor zo'n complex schip.
Het programma werd afgesloten met
een drankje en een bedankje van ons
aan de heer Ruud Kempe en de bijbe-
horende fles wijn. De heer Kempe op
zijn beurt had voor ieder van ons een
presentje bij zich, Het was een zeer
geslaagde excursie waarover nog lang
zal worden nagepraat. Het aantal deel-
nemers was beperkt tot 25 personen,

echter in oktober gaan we weer met
een tweede groep.

Jaarvergadering CGPA Arnhem
Op 12april2006 heeft de CPA regio Arnhem de jaarlijkse
algemene ledenvergadering gehouden. Toen de voozitter
om 15.30 uur de vergadering opende kon hij 42 leden wel-
kom heten. Een tiental leden had de moeite genomen om
een bericht van verhindering te sturen. Bij de mededelingen
gaf de voozitter een ovezicht van het verdere verloop van
de middag en een korte uitleg over de doelgroepkaart voor
de postactieven. Daarna werd de vergaderagenda gevolgd.
De notulen van de vorige vergadering en het financieel ver-
slag werden in orde bevonden en ook de benoeming van
de nieuwe kascontrolecommissie was snel geregeld. De
contributie hoeft niet te worden verhoogd. Voor de bestuurs-

(door Jan van Rossum,)

verkiezing waren er geen tegenkandidaten en er hoefde
volgens de aanwezigen niet schriftelijk te worden gestemd.
Nico Mol en Boy Willemsen kunnen weer drie jaar hun func-
tie uitoefenen. Bij het agendapunt "Wat verder ter tafel
komt" kwam de naamgeving voor gebouw VN7 aan de
orde. Met overgrote meerderheid stemde de vergadering
voor de naam "'t Trefpunt". Nadat ook de rondvraag was
afgehandeld kon de voozitter de vergadering sluiten. Hier-
na werd er een drankje genuttigd en de middag werd
besloten met de gezamenlijke maaltijd in het bedrijfsrestau-
rant van de Oranjekazerne.



CGPA Leeuwarden bezoekt Orchideeëntuin Luttelgeest
gebruiken, maar
werd in overleg met

de manager van het

restaurant bepaald
op 12.00 uur. Het toe-
val wilde, dat een
familielid van familie
De Vries hier werk-
zaam is als Botani-
cus. Hij was bereid
tijd in te ruimen en

om 14.00 uur een
prive rondleiding te verzorgen door
de kas, met de daarbij behorende
uitleg over de bijzonderheden van

diverse orchideeënsoorten. Tot die
tijd liepen we volgens de wandelrou-
te langs de mooi opgestelde orchi-
deeën. We woonden een diavoor-
stelling bij met commentaar verzorgt
door een lid van de Orchideeënver-
eniging. lnteressant waren de soor-
ten uit Maleisiê en het Himalaya
gebergte. Deze laatste soort leeft bij

een temperatuur tussen de 10-'15

graden Celsius. Het ligt voor de
hand dat in de kas ook deze tempe-
ratuur gehandhaafd dient te worden
als men deze soort wil kweken. De

getoonde soorten waren niet in de
kas aanwezig, hierdoor kregen we
dus meer orchideeën te zien, dan
anders het geval is. Tijdens de dia-
presentatie werd ons verteld, dat er
in totaal 30.000 orchideeënsoorten
over de hele wereld verspreid zijn,

en kost het ruim twee laar reizen om

ze allemaal in het wild te kunnen
zien. Buiten de dia- presentatieruim-

te, was ook een tafel met daarop
verschillende boeken vol met illustra-

(door Edward Ruitenbach)

ties, geschreven door verschillende
auteurs in diverse talen, alleen maar
over orchideeën. Het is duidelijk dat
er grote groepen mensen gefasci-
neerd raken door de diversiteit en

schoonheid van de natuur en de
orchidee in het bijzonder. Veel ver-

enigingen houden zich er mee bezig
om maar zo veel mogelijk hun kennis
en fascinatie over te brengen op
anderen. Het is daarom uniek dat wij

in het noorden van het land over zo'n
evenement beschikken. ln Haren bij

Groningen schijnt ook een botani-
sche tuin te zijn met orchideeên. Van

onze prive gids en rondleider kregen
we te horen dat omstreeks de Kerst-

dagen de kas het mooist is, opge-
maakt met Kerstverlichting. Alle
soorten staan dan in bloei en is het

voor de Orchideeënhoeve het druk-
ste tijdstip van het jaar. Hieruit zullen
ze wel een belangrijk deel van hun

inkomsten halen. Tijdens de laatste
gang door de venruarmde kas was er
in een ruimte een videopresentatie
van 15 minuten aan de gang. Hierin

komen de diverse medewerkers aan

het woord en vertellen zij over het

ontstaan en de uitbreiding naar het

formaat Hoeve die het nu is en de
verbondenheid met de Hoeve die als

een rode draad door hun leven

loopt. lnteressant is dat het een

familiebedrijf is, waar elk lid van de
familie zijn bestaan in heeft gevon-

den. De uit de hand gelopen hobby
van pa is uitgegroeid tot een van de
meest bekende evenementen in het

land. Met ons bezoek dragen wij ook
bij aan het voortbestaan van het

bedrijf; alle kleine beetjes helpen.
Met het maken van de vele foto's en

de groepsfoto, zal dil bezoek de
goede hennneringen bij ons levend

houden om later nog eens onder-
werp van gesprek te kunnen zijn.

We mogen vaststellen dat ook deze
dag toegevoegd kan worden aan de
lijst van activiteiten waar iedereen
met genoegen op terug kijkt.

Tijdens de laatste Algemene Leden-
vergadering in 2006 werd er door
sommige leden het plan geopperd
om ook trippen voor dames te orga-
niseren. Als mogelijkheid werd de
Orchideeënkas genoemd en
ondanks het feit dat velen van ons
reeds op eigen gelegenheid daar
zijn geweest, was toch het meren-
deel het erover eens dat een bezoek
aan de kas in het komende pro-
gramma opgenomen kon worden.
Verassend genoeg bleek dat er
slechts twee dames in de groep
waren vertegenwoordigd. De stem-
ming voor het vertrek was goed en

is in de loop van de dag steeds ver-

beterd. Een deelnemer(ster) is niet
op komen dagen en de groep moest
derhalve '10-15 minuten wachten om

er zeker van te zijn dat deze passa-
gier niet meer mee zou gaan. ln

Lemmer bij Mac Donalds stapten de
laatste twee deelnemers in en hier-
mee was iedereen binnen. Alhoewel
het weer niet echt mooi te noemen
was, grilze lucht en vrij koud, was
iedereen enthousiast. De parkeer-
plaats bij Orchideeënhoeve was
goed bezet met bussen en perso-
nenauto's. Er was voor deze dag
een tentoonstelling verzorgd door
de Orchideeënvereniging van
regio Noord. Onder het genot van

een kopje koffie en een plakje
cake werden in de groep de wen-
sen op elkaar afgestemd en

afspraken gemaakt voor deze dag.
Door het grote aantal bezoekers
konden wij de geplande lunch niet
op het door ons gekozen tijdstip



CPGA Arnhem houdt Paasbrunch

Op tweede Paasdag heeft de vereniging een Paasbrunch
georganiseerd in het dorpje Elden onder Arnhem. Zo'n B0

personen vezamelden zich al ruim voor de afgesproken tijd

in restaurant De Betuwe. Er werd genoten van een goed ver-

zorgde brunch, met soep vooraf en een toetje na. Na het

eten was er gelegenheid de molen van Elden te bezichtigen.
De vrijwillige molenaar, één van onze leden, was helaas
geblesseerd. Ziln "broer" ook een molenaar nam de uitleg
oven Aan het woord broer zit een heel verhaal vast, wat te

lang is voor dit verslag. De zogenaamde beltmolen kon langs

smalle trapjes worden beklommen waardoor men goed zicht
had op het volledig houten aandrijflruerk. Weer terug op de
begane grond kon men in het winkeltje over gaan tot het
kopen van producten van de molen. Het was zeer leezaam
te zien hoe men eeuwen geleden al in staat was om land-

(door Jan van Rossum,)

bouwproducten te veranderen in meel en dat er al vernuftige

methoden waren om de molenaar zijn rug te sparen.

CGPA Soesterberg op bezoek bij de Vliegbasis Twenthe
en de Grolsch Brouwerij
Tijdens de laatste Algemene Leden-
vergadering gaven veel leden de
wens aan een excursie naar een
brouwerij in het jaarprogramma op te
nemen. Het verbaasde ons dan ook
niet dat al 3 dagen na de mailing de
1 00 beschikbare plaatsen ingedeeld
waren. Dinsdag 4 april was het al

vroeg vezamelen bij het Casino in
Soesterberg, de koffie was al bruin en

de cake vers. Even later kwamen de
'Airforce One en Two" voorrijden, in

deze comfortabele bussen moesten
wij op tijd vertrekken want er wachtte
ons een verassing op de Vliegbasis
Twenthe. Met de Voorlichters van de
Vliegbasis was een kort programma
besproken met daarin een bezoek
aan een Hangaar en natuurlijk een
rondrit over de Vliegbasis. Nu kan

het nog en aangezien ook van onze

Contactgroep velen een periode op
Twenthe hebben gediend was er veel

belangstelling om deze vertrouwde
omgeving nog eens te zien. Al op het

Zuidkamp hoorden wij verhalen over

de appels en andere voorvallen, voor

sommigen was het al meer dan 50!!
jaar geleden, het stof vloog er dan

ook af, Toen kwam de verassing, het

F-16 Demoteam zou gaan vooroefe-

nen. Hagel en donkere wolken dreig-
den roet in het eten te gooien maar

het geluk was met ons want juist op
het goede moment trok de lucht open

en genoten wij van het spectaculaire
voorvliegen van de F-16, als wij de
vlieger hadden ontmoet had hij vele

schouderklopjes kunnen ontvangen,
bravo. Met nog suizende oren moch-
ten wij aanschuiven in het Bedrijfs-

restaurant, de medewerkers hebben
ons echt
oudenryets

verwend,
het is

SOMS

moeilijk

om niet te
veel op te
scheppen.
Onderweg

(door Jan Verburg)

naar de nieuwe Grolsch Brouwerij
kwamen wij in Enschede langs de wijk
waar de vuurwerkramp plaatsvond.

Nog steeds zijn de sporen van deze
ramp ook door de nieuwbouw zicht-
baar ln de grote moderne Grolsch
brouwerij werden wij door een aantal
rondleiders in een trajekt van '1.5 km

door deze High-Tech Brouwerij geleid,

fascinerend om te zien hoe robots aan

het werk zijn om het edele gerstenat
voor ons in flesjes te krijgen, Men is
erin geslaagd om deze brouwerij ook
voor bezoekers goed toegankelijk te
maken, men heeft geen geheimen en

tot in details is het productieproces
te volgen tot zelfs het buigen van de
bekende beugels toe. Natuurlijk werd
het bezoek afgesloten in het Grolsch
Café, men heeft het geweten, hier
zaïen 100 gave consumenten die zich

de verschillende bieren goed lieten

smaken. Een tip: De lentebok is van

grote klasse dit jaar!! Nog niet moe
maar wel een beetje rozig trokken wij

weer naar Soesterberg en sommigen
hebben de dag nog even geêvalu-
eerd in de OO-mess. Zelfs de groeps-
foto op de trappen van het Casino
lukte nog, heerlijk, zo'n dagje uit.

@to



Oud-Twenthenaren vieren 20 jarig bestaan (door Hans Roos)

Op 3 mei, de eerste warme dag Op 27 januari 1986 nam Martien van Drunen hêt initiatief om een Contact-
na het steenkoude l(oninginnedag- commissie op te richten, Van een gestructureerd postactieven beleid was in
weekend, vierde de "CGPA Regio die dagen geên sprakê en dus waren er ook geen faciliteiten. De toenmalige
Twenthe Oud Twenthenaren" haar basiscommandant, Kolonel Schlóssêr, toonde gelijk zijn enthousiasme, voor
20 larig bestaan, De Onderof- Martien het sein om door te zetten. De kolonel adviseerde om een naam te
ficiersmess, de twee l\4FR's en de bedenken en zo ontstond de naam "Oud Twenthenarên". Met een zelf aange-
l(orporaalsmess werden ingezet schafte typemachine, en typexl, wêrden de eerste brieven geschreven, Al snel
om de 300 leden en genodigden werd er een bestuur gevonden, keurig verdêelt over de rangen. Met Martien als
te kunnen ontvangen. Een der- secretaris, voorzitter Gerrit ter Burg, penningmeester Jan Leemkuil en wijlen
gelijke opkomst had de CGPA in Jan Bellers als commissaris. Zijn vervanger werd Ben Jansen. ln deze samen-
jaren niet meegemaaK. De lijst met stelling bleeÍ dit bestuur 19 jaarl op haar post. Martien van Drunen en Jan
bijzondere gasten was indrukwek- Leemkuil maken zelÍs nu nog deel uit van het bestuur. Over volhouden gespro-
kend te noemen. Zo gaf de C-LSK, ken. Met de instelling van het postactieven beleid in 2003 werden de belangen
Luitenant-Generaal Hans de Jong, van de ex-werknemers verankerd in dê organisatie en werden allerlei facilitei-
acte de présence. l\4et zijn aan- ten toegêwezen. De naam van de Contactcommissie Oud Twenthênaren veran-
wezigheid stak de Commandant derde in het statutair vastgelegde ContactGroep PostActieven (CGPA) Regio
Luchtstnldkrachten de Oud-ïwen- Twenthe Oud Twenthenaren. Het ledental ligt nu rond de 600.

thenaren een hart onder de riem.

dat krimpt, met nu nog maar een kleine geholpen met de nodige voorbereiding len en oude luchtmacht spullen. Onder

300 medewerkers en geen kisten meel voor de komst van de C-LSK en was andere een paar telefoons met slinger:

is niet bepaald leuk. Eind 2007 vertrekt uiteraard in ons midden. De vertegen- spreekt u, spreeK u nog? Zeer herken-

de Luchtrnacht definitieí van de basis. woordigers van de CGPAs van Volkel, baar dus.

De Generaal sprak de leden toe en na Eindhoven, Soesterberg en Arnhem Om half zes moest Paresto zich bewij-

zijn felicitaties met de 20e verjaardag hadden ook de reis naar het Twentse zen en 300 man voozien van een prima

onderstreepte hij nog eens de al eerder ondernomen. Mooi mannen, dat jullie "blauwe hap". Ook met twee lijnbuffet-

gedane toezegging dat de Luchtmacht erbij wilde zijn. De voozitter noemde ten was een rij wachtenden niet te voor-

komen, maar uiteindelijk kreeg iedereen

een bord nasi of bami met uitgebreide
extra's. Met een banaan toe had nie-

onze CGPA niet zal vergeten en ook in zijn toespraak onder andere de

een vooral oefenende "lóude Oorlog" hebben gekregen. WJ zullen die steun, mand meer iets te klagen. Voor het

Luchtmacht wordt het luchtwapen nu na de sluiting, zeker gaan missen. Ook naar huis gaan kreeg ieder lid nog een

ingezet n verre streken. Een inzet die de grote vraag: "waar gaan we na de herinnering aan het 20 larig bestaan

Tenslotte is de Vliegbasis Twenthe ook aanspreekbaar: Onze coórdinator in

ons veld, en orn te moeten toezien hoe het Haagse, Joop Melisie, had ons

in de toekomst zal blijven steunen, De veelvuldige steun die we van de ver-

huidige realiteit werd niet vergeten, van schillende basisfunctionarissen altijd

niet altijd van gevaar is ontbloot. De

voortdurende u itzendingen trekken

een zware wissel op het personeel.

De Commandant Vliegbasis, Kolonel

Reefman, liet zich ook niet onbetuigd

had een aantal vitrines geplaatst met

veel foto's, documenten, vliegtuigmodel-

sluiting onze bijeenkomsten houden?" mee in de vorm van een fraaie brieven-

kon hij nog niet beantwoorden. Wel is er standaard met het Twentse ros erop.

een toezegging van de luchtmachtstaÍ "Ter herinnering, 20 larig bestaan "Oud

ruttarl op wit, dalze ons blijven steunen Twenthenaren" 3 mei 2006" vermeldt de

en zullen bijdragen in de kosten. Dui- gegraveerde tekst. Na de maaltijd werd

en was de hele middag voor iedereen dellk is dat de CGPA, gezien de grote de zaal met vereende krachten weer
opkomst bij de georgani- op orde gebracht en ging iedereen, na

seerde activiteiten, in een soms nog een laatste pilsje, huiswaarts.

behoefte vooziet. Dank aan Kolonel Reefman en al zijn

De middag verliep zeer medewerkers die ons hebben geholpen

aangenaam met veel bij de voorbereiding. Dank Generaal

ontmoetingen met maten de Jong, wij vonden het een eer u
uit de goede oude tijd. erbij te hebben. Dank genodigden die

Verdeeld over het terras soms ver moesten reizen. Mede door u

en de messes vermaakte belangstelling kunnen bestuur en leden

iedereen zich prima. Ons terug zien op een geslaagde middag.

lid Rien Tiehatten, beheer- De conclusie kan alleen rnaar ziln: het

der van de traditiekame[ 20 larig bestaan is waardig gevierd!
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UIT HET DAGBOEK VAN EEN SQUADRONCOMMANDANT
(door Jaap Kruit)

De'zwevende' pook.
De legeringsbarakken in het Zuidkamp waren niet alle voor-
zien van centrale verwarming. En dus moest er's winters flink
gestookt worden om het lekker warm te krijgen (en te houden!).
Een taak van de kamerwacht dus. Maar's avonds bemoeiden
waarschijnlijk alle kamergenoten zich ermee. Op zekere mor-
gen meldde de sergeant van de week mij dat er in de kamer-
deur van barak zus en zo een gaïzaï dat er kennelijk met de
pook was ingebrand. Op rapport wisten natuurlijk geen van de
kamerbewoners er iets van. Op slinkse wijze kwam ik er via via
achter dat een drietal de vermoedelijke daders waren. Het feit
werd dus 'aan de krijgstucht getoetst' en vervolgens beloond
met een aantal dagen arrest met de verplichting de aangerichte
schade te vergoeden. Daar ze allen bleven ontkennen, maakte
ik een opmerking in de zin van: "Ja, natuurlijk, de dader ligt op
het kerkhof". Geruime tijd later kreeg ik van een van de daders
een verzoek om een paar dagen verlof. Als reden gaf hij op:
'het omspitten van het kerkhof'. Om dat ik mijn lachen haast
niet kon bedwingen stuurde ik hem naar de gang, waarop mijn

Hoofd lnwendige Dienst en ikzelf konden uitlachen. Uiteindelijk
gaf ik hem toestemming op een zaterdagmorgen na het och-
tendappel te vertrekken en niet terug te komen zonder de naam
van de dader. Of hij hieraan gevolg heeft gegeven? Dat weet ik

echt niet meer!

De overval op Bandung: herinnering aan mijn lndië-tijd.
Van ons onderdeel reed iedere dag een fouragewagen naar de
bevoorrading in Tjimahi. Deze was al ondenrueg voor de aan-
vang van de dienst's morgens om 7 uur
Op 23 januari 1950 kwam ik op mijn bureau en daar stond tot
mijn grote verbazing de chauffeur van deze fouragewagen en

wel met de mededeling dat er geschoten werd en hij niet ver-
der dan de kruising Andirweg en Grote Postweg kon komen.
Omdat ik hem niet geloofde reed ik met mijn jeep voor hem

uit richting Tjimahi. Bij het bewuste kruispunt was niets aan de
hand en dus ging hij alleen verder. Zelf reed ik over de Grote
Postweg richting centrum van de stad en zat plotseling mid-
den in het gevecht tussen de TNI* en de 'troepen van Wester-
ling'sommigen nog met hun 'topi idju' (= groene baret) op.

Gelukkig voor mij hielden ze voor mij op met vuren en gingen
ze achter mijn rug rustig weer door! Dat ik het lef heb gehad
naar onze officiersmess terug te gaan en mijn fototoestel op
te halen begrijp ik na zoveel jaren nog niet, maar ik heb in de
stad diverse opnamen gemaakt! Maar; die 'muis' had ook nog
een flinke staart: ik was die dag ook nog Officier van Dienst. 's

Avonds werd ik door de wacht gewaarschuwd dat er een bur-
ger stond met een hoop uniformen van de TNl, die hij bij ons
kwijt wilde. Het bleek dat er ergens aan de Grote Postweg een
kleermaker woonde en zo ongeveer tegenover zijn zaak bevond
zich een onderkomen van de TNl. Onder de indruk van de acti-
viteit van de volgelingen van Westerling hadden zij bij hem hun

uniform veruvisseld voor de daar aanwezige burgerkleding! lk
heb de hele zaak achter in mijn onderkomen neer laten leggen,
maar kon de verleiding niet weerstaan een onderzoek te doen
in die uniformen. lk heb er toen maar een paar legitimatie bewij-
zen van deze 'deserteurs' uitgehaald en mee genomen. De

volgende dag hebben we
de hele zaak maar bij de
TNI ingeleverd, die er niet
bepaald blij mee waren!
. TNI = Tentara Nationaal
lndonesië - nationale
leger van lndonesië)

(Hierbij een fotokopie
van het legitimatiebewijs)

Ervaringen van een Beroeps-
soldaat-Schrijver op Vliegbasis Leeuwarden in het jaar 1952
(door Joop de Jong)

Na mijn diensttijd als dienstplichtige bij de landmacht van twee

Jaat,waarvan anderhalf jaar in lndonesië en mijn opleiding tot
Korporaal-Schrijver aan de Kantoordienstschool in Nijmegen
volgde mijn plaatsing als Soldaat-Schrijver bij de Vliegbasis
Leeuwarden. Er bestond voor zover ik weet nog geen kader-
opleiding bij de luchtmacht en ik moest mij eerst maar eens
bewijzen voordat ik korporaal kon worden. Behalve op de vlieg-
basis was indertijd ook een deel van het luchtmachtblauw te
vinden in de Prins Frederikkazerne in het centrum van de stad;
een kolossaal vierkant gebouw opgetrokken uit gele steentjes
op een iets verhoogd terrein op een voormalige dwinger: Door
de reten van de planken vloer van de grote holle legeringka-
mers kon je duidelijk de verdieping daaronder zien. De kazerne
diende voornamelijk als legering van een aantal onderofficie-
ren, korporaals en soldaten. Drietonners vervoerden ons van en

naar de basis op ongeveer vier kilometer afstand. Maar je kon

ook, zoals ikzelf heel leuk met de fiets gaan,

Het Erica-kamp
Hoewel het een saai onderwerp is, ik weet het, toch het vol-
gende: Als pas opgeleide schrijver kwam ik op het Erica-kamp
aan de rand van de basis bij de Betaalmeester te werken en

werd aan de postgiro gezet. Het bleek dat niet alleen in het
vlieg- en technisch bedrijf grote risico's waren maar ook op
het eigen terrein van het bureau. Het werk aan de giro verliep
rommelig. 's Morgens legde ik weliswaar de debet- en de cre-
ditoverschrijvingen op netjes gescheiden stapeltjes, maar in de
loop van de dag kwamen er mondelinge opdrachten tussen-
door waarbij dan weer adressen en gironummers bij moesten
De giroformulieren waren destijds grote driedelige flappen, Dat
leidde tot onvermijdelijke vergissingen in debet en credit en dan
klopte aan het eind van de dag de kas dus niet. Mijn directe
cheí een sergeant-majoor moest zich dan, terecht, verantwoor-
den, maar ik voelde mij daar ook niet gelukkig bij. Tegen het
eind van de maand kwam er opwinding op het kantoor Dan



kreeg al het beroepspersoneel zijn wedde in contanten verpakt
in loonzakjes mee naar huis en daar zorgde de betaalmeester
voor. De enorme weddelijsten werden op kantoor "vierkant"

ingevuld en de afzonderlijke wedde uitgesplitst in briefjes van

honderd, vijfentwintig enzovoorts tot briefjes van een gulden.
En ook de munten tot op de cent. Vergezeld van een gewa-
pend escorte ging de betaalmeester vervolgens naar de bank
voor de bankbiljetten en naar de ijscofabriek van de Verenigde
Banketbakkers voor de muntspecie. Na terugkeer ging de
deur op slot met een wachtpost voor de deun het geld per lijst
gesplitst waarna het door ons in de afzonderlijke weddezakjes
werd gedaan. Als er een dubbeltje overbleef of een cent tekort
kwam ging alles uit de zakjes en begon het inpakken opnieuw.
Puf ! puf ! Tijdens een van de uitbetalingrondes over het veld
miste onze betaalmeester de weddezakjes met inhoud van twee
officieren-vlieger. Dat geld moest hij zelf bijpassen: erg zuur!

Het 325-squadron
Grote opluchting mijnerzijds. Een verplaatsing naar de admi-
nistratie van het 325 Squadron. Dus vlak bij het vliegbedrijf.
Hoera! 's Morgens na het ochtendappel voor de hangaar gin-
gen de vlieggerede Meteors naar buiten. Heel veel Meteors in

die hangaar, maar niet allen vlieggereed. De achtersten zouden
nooit naar buiten gaan want daar was wat mee zei men: krom-
me vleugels door overbelasting en zo. Het naar buiten brengen
van de kisten ging met de handkracht omdat er maar een land-
bouwtrekker voor twee squadrons beschikbaar was, Enthousiast
hielp ik mee, tot iemand mij betrapte op het duwen tegen een
trimvlakje! Dat was niet zo best! Niet boos, eerder verdrietig
over zoveel onkunde vond de hangaarchief het beter mij na het

ochtendappel meteen naar de squadronadministratie te sturen.
Schaamte mijnerzijds en teleurstelling. Op die administratie
waren behalve de administrateur nog een korporaal-l en een

dienstplichtig soldaaï aanwezig. Veel personeel en er was voor
mij geen taak. lk moest maar over de schouder van de dienst-
plichtige meekijken. Dat was erg leerzaam. Eerst keken we
graag naar de taxiênde vliegtuigen en de start van alle Mete-
ors van de eerste "wave", ook al was het gierende geluid van

het hoge toerental van de Derwent-motoren niet prettig om te
horen Als de vliegers "airborne" waren had je vrije toegang tot
de vliegercrewroom en tot bladen als Esquire met veel mooie
dames. Ook konden we de vissen in het aquarium bekijken w.o.

de levendbarende "Black Mollies" die als kleine vleugelloze
bommenwerpertjes hun minuscule jonkres uitwierpen.
Bi1 de afhandeling van de post viel het mij op dat onze dienst-
plichtige gesloten enveloppen openmaakte en de inhoud na

lezing ver-

scheurde
en in de
prullenbak
gooide. Op
mijn vraag
waar hij mee
bezig was
vertelde hij

eerlijk en

oprecht dat
het rappor-
ten van de
Luchtmacht

Bewaking (LB) waren van dienstplichtigen waarvan bijvoorbeeld
bij controles bij de poort ( te vroeg met verlof vertrokken of
te laat binnen), het tenue niet orde was of die in een verkeerd
cafe waren aangetroffen, enzovoort. De rapporten betreffende
zijn vriendjes gooide hij weg en de rest stuurde hij door naar de
squadroncommandant, Kapitein Spoor voor verdere afhande-
ling, vaak niet mals.

Oefening
Tijdens mijn plaatsing bij het 325 Squadron was er een groot-
scheepse internationale oefening. De Engelse RAF deed ook
mee. Heel veel dienstplichtig personeel en een groot aantal
maandvliegers (eens per maand een weekje vliegen) waren in

werkelijke dienst geroepen. De dienstplichtigen waren in han-
gaars gelegerd en de vliegtuigen stonden voor die gelegenheid
buiten. Aan het begin van de oefening bewezen de Engelse
vliegers hun kunde door met een Canberra bommenwerper's
nachts boven de kazerne op zeer lage hoogte een oefenbom
af te werpen. En dat met een kerktoren van 95 meter hoogte
vlak bij! We schrokken ons wezenloos, eerst door het vlieg-
tuiglawaai en daarna door de flits en de harde explosie. Het
vliegtuig was inmiddels doorgevlogen naar de basis, vanwaar
nog eens twee harde explosies klonken. Een herhalingsman
vertelde dat verscheidene maten zo schrokken door de harde
knallen daï ze bijna tot het prettig resonerende dak opveerden.
Merkwaardig, er zijn mij geen protesten uit de burgerij bekend.
Verder verliep de oefening niet zo goed. Twee maandvliegers
kwamen om in hun vliegtuig bij Stiens op "finals", toen de bui-
tenste van het "pair" de bocht inzette, terwijl de binnenste nog
rechtdoor ging, zo ging het gerucht. Was de radio uitgevallen?
Een dag daarna kwamen twee herhalingsmensen van de tech-
nische dienst om het leven op de "flight". Het was een drukke
dag met veel vluchten van- en naar de Vlieland Range. Ook de
bewapeningsmensen hadden de druk met het opnieuw laden
van de drie-centimeter kanonnen van de Meteors. De eerste
patroon van iedere munitieband diende een "dummy" te zijn,
nodig om de band in het kanon te voeren. Helaas ging er die
dag iets mis, het schot ging af en twee herhalingsmensen die
in de baan van het projectiel stonden stierven ter plekke. Door-
midden geschoten zo zei men. Het maakte op ons een diepe
indruk. Wij stonden als erewacht opgesteld toen de stoet de
basis verliet voor de militaire begrafenis.

De voeding
De warme maaltijd diende men voornamelijk op in de zeer
grote eeïzaal, aan het begin van de vliegbasis. Daar gebeurde
het dat de Officier van Piket de moed had om de maaltijd af
te keuren. Daartoe had hij de bevoegdheid, maar je moest
wel sterk in je schoenen staan. Hij had gelijk: de aardappelen
waren zo ongeveer kobaltblauw ze smaakten onbeschrijfelijk
vies en er steeg een graflucht uit op. De OVP vroeg ons als-
jeblieft te blijven zitten tot wij een ander menu voorgeschoteld
zouden krijgen. Dat duurde en duurde, maar het kwam! Latel
in Zeist kwam ik deze moedige sergeant-majoor weer tegen.
Hij had vreselijk veel gezeur over zich heen gekregen wegens
zijn beslissing onder andere van een commissie die de orepers
in een klein pannetje op het gas had gekookt en een reoe11k

resultaat kreeg. Zijn betoog daartegenover was dat .e aar-dap-
pels in werkelijkheid in massa onder druk waren gestoomd in

grote ketels. Hij kreeg met zijn betoog het gelilk aan zr.1n kant.

tr@,



De Wachtdienst
Tijdens mijn plaatsing bij het 325- Squadron draaide ik op de

basis wachtdiensten. Het wachtgebouw op de basis was indertijd

iets aparts. Een verveloos houten barak met gebarsten ramen,

uit het lood hangende deuren, kapotte houten vloeren, gebarsten

bruine wasbakken, vieze WC's, kortom een barak van ongekende
goorheid. Een sergeant-vlieger ging daartegen in verweer Het

bracht veel, heel veel ellende voor hem mee. Op een zaïerdag-
middag stonden de "oude" en de "nieuwe" wacht aangetreden
voor de aflossing. Helaas bleek de "nieuwe" wachtcommandant
afwezig. Na een poos wachten in besluiteloosheid informeerde de
Officier van Piket de Officier van Basisweekdienst, die maar eens
kwam kijken. Net was besloten dat de "oude" wachtcommandant
moest blijven zitten, toen wij een stipje zagen naderen aan het

begin van de Keegsdijk, de toegangsweg tot de basis. Het bleek

de "nieuwe" wachtcommandant te zijn, een sergeant-vlieger die

op zijn fiets naderbij kwam. Maar walzag de man er uitl Dat

zagen zelfs mijn in die tijd nog weinig kritische ogen. Alsof hij

door een oude veel olie lekkende tractor was overreden: gaten in
zijn uniform, vet, vuil en veel plooien, maar allemaal op plaatsen

waar ze niet behoorden te zitten! De Officier van Basisweekdienst
nam hem apart buiten gehoorsafstand. Toch hoorden wij hard

en heel duidelijk het antwoord van onze wachtcommandant:
"Zolang dit vuile, vieze, gore klotegebouw hier staat kom ik hier in

een idem dito pak!" ln deze redenering kon ik mij wel vinden. De

OBW wellicht ook wel maar liet dat niet blijken en voelde zich ver-

plicht om rapport op te maken. Daarna kon de vertraagde
Wachtparade alsnog aanvangen.
Heel bijzonder was dat je vanaf een bepaalde post de bron van

het vuurtorenlicht van de vuurtoren van Ameland kon zien en als
je dat punt bij de dageraad goed in de gaten hield, zag 1e de
vuurtoren als een heel kort dun potloodstreepje aan de horizon.

Dat is toch altijd nog op ongeveer 25 kilometer afstand! Een

geliefde post was de wacht bij de peiler bij Marssum met een

apart wachtlokaal. Daar wilde iedereen wel heen, ik ook, maar

door "vriendjespolitiek" hoorde ik nooit tot de gelukkigen. Het viel

wel op dat de wachthebbenden nogal eens in slaap vielen met

alle vervelende consequenties als krijgsraad en/of streng arrest.
Een onraad bespeurende militaire arts heeft na mijn vertrek naar
Zeist een ondezoek ingesteld. En wat bleek. .koolmonoxide
uit de lekkende kolenkachel! De vermeende slaap bleek bewuste-
loosheid door vergiftiging! Of daarna alle straffen ongedaan zijn

gemaakt?.

Een week na de vertraagde wachtparade was ik tot mijn spijt
weer terug geplaatst bij de betaalmeester en draaide dus een

wachtdienst bij de kazerne. 's Avonds meldde zich daar de mij

bekende sergeant-vlieger bij de wachtcommandant. Hij vertelde
dat hij tijdens de arreststraf waarbij hij op zijn kamer moest blij-
ven, het arrest had "verbroken" en ongelukkigerwijze de hem

bekende voormalige Officier van Basisweekdienst in de stad was
tegengekomen. De Marechaussee kwam de sergeant halen en

stopte hem in een cel van de marechausseekazerne. (Voorlopig
arrest te ondergaan als streng arrest zo heette dat toen). Behalve

de niet zo geweldige sfeer bij de betaalmeester en ik het werk
ook maar matig vond, waren het aantal wachtdiensten echt te veel

van het goedel Veel collega-soldaten hadden wegens "onmis-

baarheid" vrijstel I i n g van wachtdiensten, waardoor slachtoffers als

ik vaak door de week twee- soms driemaal een vierentwintig uurs

wacht opknapten, nog eens gevolgd door een weekendwacht.
Hoe zo werk- en rusttijden regelingen? En het was een zware

dienst: één uur eerbewijzen hengelen met het P-'14 geweer voor

de passerende officieren en onderofficieren bij de ingang van het

kazerneterrein, gevolgd door één uur ketting spannen of wegne-

men bij de poort van de kazerne voor de passerende voertuigen

en één uur rust waarbij dan wel de vezorging en het "luchten"

van de gestraften nog moest gebeuren, en dan ging dezelfde
cyclus weer van start. 's Nachts was het rustiger, maar's morgens

moesten voor dag en dauw koks, messbediendes, chauffeurs,
sergeanten van de week en ga zo maat door gewekt worden.

Weg uit Leeuwarden, mijn geboortestad
Wat was ik blij toen iemand op de gang riep:"Wie wil er naar
Zeist? lk liep zonder aazelen naar de deur en riep:" lk!". Onge-
loof op kantoor; bij Personeel en de squadroncommandant. "Of ik
ruzie had met mijn ouders of mijn verloofde!". Neen dus. Boven-

dien was voor mij een verloofde een onbetaalbare luxe. Op dat
moment van mijn leven was ik echter uitgekeken op Leeuwarden.

Dus aanvaardde ik welgemoed, zij het wat moe van alle wacht-

diensten met de plunjezak op de schouder per trein op weg naar

de fantastisch grote villa Wulpenhorst ten westen van Zeist op

een landgoed
van 40 hec-
tare, indertijd
de nieuwe
huisvesting
van de Staf

van het Com-
mando Lucht-
verdediging.
Het zou voor

acht jaren

mijn werkplek
blijven.

Tot slot
Wat waren mijn gedachten in die tijd? Moeilijk te zeggen. Stalin

was even erg als Hitler en mee te helpen die buiten te houden
was een goede zaak. Dus droeg ik het luchtmachtblauw met
overgave en was trots dat ik nog als militair in het voormalig
Nederlands Oost-lndië had gediend. De luchtmacht voor mij een

groot avontuun Met de krijgstucht kon ik wel leven al was de gril-

ligheid van sommige potentiële rapporteurs en de "tot straffen
bevoegde meerderen" een onzekere factor: lk keek niet over de
rand van de tafel, een mening over allerlei zaken waarmee ik van

doen kreeg had stond ik mijzelf niet toe. De dingen waren zoals
ze zich voordeden en als eenvoudig soldaat had ik daarin amper
een rol. De (militaire) wereld was toen een stuk harde[ zo mocht
je, nee moest je als schildwacht op iemand schieten als je hem

daarvoor tweemaal had gewaarschuwd! lk moest het doen met
de instructie van mijn compagniescommandant in lndonesië, dat
het eigen geweten altijd prevaleert boven de wet. ln die zin ben ik

nooit beproefd gelukkig. lk ben dan ook een zondagskind!
Contacten met het thuisfront hield ik doordat militairen destijds
voor "half geld" per N.S. mochten reizen en reizen in verhouding
met nu goedkoop was. Zodoende hield ik een goed contact met
ouders en vrienden in Leeuwarden. Met sommige oude vrienden
onderhoud ik nog steeds goede betrekkingen. Helaas moest
ik afscheid nemen van de zwemvereniging LZO, waarvan ik
sinds het begin van de oorlog lid was.

@to
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ZVD.REGELING
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Afbouwregeling

De ZVD-regeling is met ingang

van 1 januari 2006 komen te

vervallen. Voor diegene die tot
'1 januari 2006 een tegemoet-

koming heeft ontvangen op

grond van de ZVD-regeling, is

een overgangsregeli ng getrof-

fen. Zij ontvangen bil wijze van

afbouw in de Jaren 2007 tot en met 2012 een aflopende procen-

tuele uitkerrng. die is afgeleid van de ZVD-uitker ng over 2005.

De afbou'.',' start rn 2007 en eindigt in 2012. Dit impliceert dat

alleen degene. die over het jaar 2005 in het kader van de ZVD-

regeling een aanvraag heeft ingediend en een tegemoetkoming

heeft ont',rangen, in aanmerking komt voor de overgangsregeling.

Dit betekent dan ook dat degene, die uit onwetendheid dan wel

andersz ns tot en met 31 december 2005 geen gebruik heeft

gemaakt van de ZVD-regeling, doch wel ZVD-gerechtigd was,

niet in aanmerking komt voor onderhavige overgangsregeling.

ln 2007 bedraagt de aflopende procentuele uitkering 55%, in

2008 45':, n 2009 40oÁ, in 2010 30%, in 2011 20o/o en tn 2012

10oÁ van de grondslag. Zoals gezegd wordt als grondslag voor

de afbou',vregeling genomen het bedrag waarop men over 2005

(12 maanden) recht had. Omdat niet iedereen zijn periode van

januari tot en met december had lopen wordt daar de hieronder

vermelde berekening op losgelaten.

ZVD-pe':-i= 'rctref) september 2004 t/m augustus 2005

September 2a04 Vm augustus 2005 ('12 maanden) terug-
gekregen lfict ef) €1800,-
Dat waren B maanden in 2005 (8112 x €'1800,--) = € 1200,-
Nog recht op ZVD september 2005 t/m december 2005

Totaal recht rn 2005 (januari tlm december)

- € 600,-

= € 1800,-

Dit bedrag is tevens de grondslag voor de afbouwregeling.

Administratieve afwikkeling ZVD-regeling 2005

Belanghebbenden worden ïer zake door KPMG FlexSourcing in

kennis gesteld. Tevens wordt aangegeven dat men de aanvraag

tot '1 juli 2006 kan indienen.

AOW-bedragen ZVD-regeling per 1 -1 -2005

Tot 1 januari 2005 kennen wij inzake de AOW en ANW twee bedra-

gen, te weten de Na-Oortse bedragen en de Voor-Oortse bedra-
gen. De Na-Oortse bedragen zijn de bedragen als vermeld op

de jaaropgaven, de Voor-Oortse bedragen zijn zogeheten fictieve

pensioen-bedragen. De Voor-Oortse bedragen zijn vastgesteld

zoals die zouden hebben gegolden als in 1990 niet de wijziging in

de belasting- en premieheffing (Commissie Oort) was ingevoerd.

Op grond van de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen is deze

regeling per 1 januari 2005 vervallen. Dit betekent dat er per 1

januari 2005 geen Na-Oortse en Voor-Oortse bedragen meer zijn.

Voor de ZVD-regeling betekent dit dat voor aanvragen, waarvan de

aanvraagperiode begint op of na '1 januari 2005, uitgegaan wordt

van het AOW-bedrag volgens jaaropgave 2005. Anders gezegd: uw

tegemoetkoming wordt iets lager!

DE ZORGVERZEKERINGSWET VOOR NEDERLANDERS IN

HET BUITENLAND
Bron: Lt.Kol b.d. J. NeefslBelgië

Van de Lt.Kol b.d. J. Neefs, wonende in België, werd onder-

staand artikel ontvangen met het verzoek dit te willen publice-

ren. Betrokkene is lid van de Stichting die zich inzet voor de

belangen van de gepensioneerde Nederlanders in Belgiê, welke

weer onderdeel is van een internationale stichting voor dezelfde

categorie Nederlanders wonende in andere EU-landen. Een

kort geding tegen de Nederlandse Staat heeft niet het gewenste

resultaat opgeleverd, weshalve er eind april 2006 een bodem-
procedure is gestart.

Hierbij de publicatie van de toegezonden tekst:

De invoering van de ZVW heeft zeer nadelige gevolgen voor de

in het buitenland wonende Nederlanders en anderen, die daar
een Nederlands pensioen genieten. Grote nadelige financiële

consequenties zijn het gevolg. Men betaalt 6,5% van de AOW

4,4o/o van het aanvullend pensioen en de AWBZ-premie is weer
ingevoerd. Mocht uw partner ook Nederlandse inkomsten heb-

ben dan wordt ook daarover deze premie berekend en ingehou-

den. Deze bedragen worden door Nederland gei'nd en een vast

bedrag per land wordt afgedragen aan de ziekenfondsen aldaar.

Echtef die bedragen staan vaak in geen enkele verhouding tot

hetgeen Nederland van de in het buitenland woonachtige Neder-

landers inhoudt. Daarboven moeten er ook onevenredige pen-

ningen worden bijgedragen aan de ziektewet, terwijl u daarvoor
de Belgische zorg krijgt. Niet dat deze kwaliteit minder is dan de

Nederlandse. lntegendeel, maar de omvang van het pakket is

aanzienlijk minden Er zal ook moeten worden bijbetaald aan het

wettelijke REM-geld (eigen bijdrage voor vrijwel alle medische

zorg en medicijnen) en er moet een aanvullende hospitaalver-

zekering worden afgesloten om in de buurt te komen i'or-r de

omvang van de Nederlandse verstrekkingen op grond './an de

basisverzekering. AWBZ-achtige voorzieningen bestaan in het



buitenland vrijwel nergens. Vrije keuze heeft men niet: ziekenfonds

is verplicht. De EU-wetgeving laat toe dat men zich prive zou kun-

nen vezekeren, hetgeen door het nieuwe systeem echter onmo-

gelijk wordt gemaakt. Dit is velen in het buitenland in het verkeerde

keelgat geschoten. Er is een stichting in het leven geroepen

die dit onrecht ongedaan wil maken. Een kort geding tegen de

Nederlandse Staat was het gevolg. De rechter kwam evenwel tot

de conclusie dat het systeem niet in strijd was met de Europese

regelgeving maar was ook van mening dat Nederland niet meer

mag inhouden van deze categorie Nederlanders dan ze aan het

betreffende land afdragen. Een eerste gewonnen slag! Wel was

de rechterlijke voorwaarde dat er binnen een maand een bodem-

procedure moest worden gestart. Dat gaat nu eind april 2006

gebeuren, want we willen meer We willen van die hele verplichting

aan het nederlands systeem deel te nemen af. Wij willen af van

de ongelijkheid tussen in Nederland woonachtige Nederlanders

en zil die in het buitenland wonen. Wij willen vrije keuze v.w.b. onze

zorgvezekercar, net als in Nederland. lk moge venruijzen naar de

website van VNGB (www.verontrust.be) waar veel gegevens zijn

samengevat die ook links heeft naar Buiten-Nederlanders in ande-

re nlanden. Op deze website is o.a. onderstaande tekst te lezen:

"De NederBelgen hebben zich onder de naam Verontruste Neder-

landse Gepensioneerden in Belgiê afgekort VNGB verenigd. De

kern van VNGB bestaat uit een actiegroep waarvan twee perso-

nen zijn afgevaardigd in de Stichting SBNGB (Stichting Belangen

Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland). ln die Stichting

zijn verder vertegenwoordigd de afgevaardigden uit de actiegroe-
pen van Spanje, Frankrijk en Portugal. De Stichting behartigt de

belangen van alle gepensioneerden buiten Nederland en voert
juridische processen. U kunt onze actoviteiten ondersteunen door

u bij ons aan te sluiten d.m.v. een financiêle bijdrage. Het bank-

nummer in Belgiê is 521-00 20 211-55 t.n.v. J.C. Ramaer te Hoei-

laart België. De controle op deze rekening berust bij de heer

A. Middelhoek, ex president van de Europese rekenkamen

E-mail info@vngb.be

Voor leden woonachtig in Spanje is het mogelilk te storten op

Postbank nr. 14.62.184 t.n.v A. Kiffen, La Nucia Spanje met ver-

melding: VNGS-06 (Vereniging Nederlandse gepensioneerden in

Spanje bijdrage 2006). Ook is het mogelijk het bedrag te storten

op: Bankinter 01 28.0645.5701 .003.6945. Voorts te vermelden

dat de voozieningenrechter in het "kort geding" dat werd aan-

gespannen tegen de Staat der Nederlanden heeft beslist, dat de

ANWB-heffing voor in Spanje wonende Nederlanders onjuist is.

Om deze uitspraak definitief te maken moet binnen een maand

een "bodemprocedure" worden gestart om te voorkomen, dat

de uitspraak komt te vervallen. De stichting belangenbehartiging

Nederlandse gepensioneerden in het buitenland heeft daarom in

april 2006 de juridisch noodzakelijke "bodemprocedure" gestart.

TERUGGAVE TEVEEL BETAALDE INKOMENAFHANKELIJKE
BTJDRAGE (tAB)

Bron: KVEO

De staatssecretaris van financiên schiet ouderen te hulp die teveel

IAB hebben betaald. Het gaat om mensen met zowel AOW en met

een of meerdere aanvullende pensioenen. Over elke a2onderlijke

uitkering van een pensioenfonds wordt 4,4o/o zorgpremie ingehou-

den, naast de 6,5% die op de AOW wordt ingehouden. Het gevolg

daarvan kan zijn dat er meer zorgpremie wordt afgedragen dan de

bedoeling is. De inkomensafhankelijke zorgpremie (lAB) wordt over

een inkomen van maximaal 30.015 euro ingehouden. ln de zomer

van 2006 zal de belastingdienst voor een teruggave zorgen. De

belastingdienst brengt op dit moment de groep ouderen in kaart

die mogelijk te veel betalen. Dit gebeurt aan de hand van gegevens

over 2005. Er is een wetswijziging nodig om teveel betaalde IAB al

in het lopende jaan in plaats van achteraf, terug te betalen.

KLASSEVERZE KE RI NG/.VE RP LEG I NG

Bron: KVEO

ln het lnfoblad van maart 2006 is gepubliceerd dat de klassevezeke-

ring/-verpleging in feite niet meer bestaat. Hiervoor in de plaats zal er

een nieuw product worden ontwikkeld: de comfortvezekering (een-

of 2-persoonskamer in het ziekenhuis). Totdat dit product op de markt

komt kan de klassevezekering als zodanig voor vezekerden blijven

bestaan, doch van klasseverpleging kan geen sprake meer zijn.

lndien men toch beschikt over een klassevezekering en de klasse-

verpleging door een ziekenhuis niet kan worden geleverd, vindt er bij

een opname in het ziekenhuis een vergoeding plaats van ongeveer

28 euro per dag, hetgeen niet in verhouding staat tot de aanvullende

premie klassevezekering. Er is momenteel met geen enkel ziekenhuis

een overeenkomst gesloten m.b.t. comfortverpleging. Het zou zeer

correct en passend zr1 n ind ien ziektekoste nvezekeri ngsmaatschapprl-

en de aanvullende klassevezekering voor Nederland vanaf 1-1-2006

slapend in de polissen zouden handhaven totdat over een "ombouw"

naar een comfortvezekering een beslurt s genomen en met zieken-

huizen een overeenkomst is gesloten.

KOOPKRACHT GEPENSIONEERDEN MOET GEREPAREERD

WORDEN

Bron: NVOG

De ouderenorganisaties, verenigd in het Coórdinatieorgaan

Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSOt hebben een drin-

gend beroep gedaan op het kabinet en de sociale partners om

maatregelen te treffen om de onaanvaardbare inkomensachter-

uitgang op te lossen, waarmee grote groepen gepensioneerden

geconfronteerd zijn door het wegva len of afbouwen van de

werkgeverscom pensatie voor de zr ekte kosten. Gepensioneerden

voelen zich in de steek gelaten omdat de belofte dat de invoering

van het nieuwe zorgstelsel niet zou leiden tot koopkrachtverlies,

niet wordt waargemaakt. De samenv/erkende ouderenorganisaties

hebben het kabinet opgeroepen als ex-werkgever om gepensi-

oneerde ambtenaren (dus ook militairen) te compenseren zodat

de belofte over het koopkrachtbehoud Zwordt waargemaakt. De

ontwikkelingen zullen op de voet worden gevolgd.

wET MAATSCHAppELTJKE ONDERSTEUNTNG (WMO)

Bron:NYOG

De uitvoering van de WMO heeft in kringen van Ouderen- en

Gehandicapten Organisaties en in de adviescommissie Zorg en

Welzijn de gemoederen danig bezig gehouden. Met de WMO

beoogt de Rijksoverheid een grote decentralisatie, waarbij delen van



de AWBZ (de huishoudelijke hulp), de wet voozieningen gehandi-

capten en de welzijnswet worden ondergebracht bij de gemeenten,

die geacht worden beter maatwerk te kunnen leveren. De rechten

van cliënten en hun inspraak waren echter volstrekt niet gewaar-

borgd. Forse verschillen tussen de gemeenten waren te verwach-

ten. Vandaar bovengenoemde verontrusti ng. Gezamel ij ke Ouderen-

en Gehandicaptenorganisaties publiceerden eind 2004 het manifest

"WMO allen maar zo" , waarin 1O punten werden genoemd waaraan

een goede WMO zou moeten voldoen. Deze punten hadden betrek-

king op clièntenrechten, inspraak, kwaliteit en financiering. Aanvan-

kelijk wilde de staatssecretaris wernig concessies doen, maar dank-

zij een kwalitatief hoogstaande lobby bij politieke partijen en een

demonstratie op 23 maarïj I in Den Haag, ging de Tweede Kamer

mee met onze wensen en introduceerde het compensatiebeginsel

in de wet. De staatssecretaris ging accoord.

Het compensatiebeginsel houdt voor gemeenten in dat zil de plicht

hebben daarvoor in aanmerking komende ouderen en gehandicap-

ten zodanig tegemoet te komen, dalzij zolang mogelijk zelfstandig

kunnen blijven wonen en deelnemen aan het maatschappelijk

verkeer Hieraan kan men rechten ontlenen, die zonodig door de

rechter getoest kunnen worden. Ook blijft het persoonsgebonden

budget (pgb) behouden. De inspanning en de lobby hebben dus

resultaat gehad! "WMO toch nog zo". Nu nog de uitvoering door de

gemeenten na '1 januari2007. Vinger aan de pols blijft geboden.
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Arnhem
CGPA regio Arnhem (voormalige LSK)
Voorzitter: N. Mol
Platenmakersstraat 85, 6661 HL Elst
Tel. 0481 37 41 16
E-mail n.mol@wanadoo.nl
Secretaris: J.W. van Rossum
Oude Eerbeekseweg 13
6971 BL Brummen
Tel. 0575 56 13 49
E-mai I j.w.v. rossum@hccnet. n I

Penningmeester: W. Verweij
Hof van Cambridge 169
7007 GP Doetinchem
Tel. 0314 32 49 97
E-ma i I wimverweij@wanadoo. nl
Commissaris: W.J.M.M. de Theije
Goltackers '104, 6931 HE Westervoort
Tel. 026 31 18 577
E-mai I w.detheije@planet. nl
Commissaris: R. Willemsen
Zwanenveld 66-21, 6538 RX Nijmegen
rel.024 34 46 963
E-mai I wibo@veteranen.nl
Girorekening 3149250
t.n.v Contactgroep Postactieven regio
Arnhem, te Doetinchem
ERE VOORZITTER: Dhn H.T Jongerius
Schiedamhof 29, 6843 KT Arnhem
Tel. 026 38 19 036

Den Haag
CGPA regio Den Haag
Voorzitter: M.J.G. Halma
Secretaris Th.M. Deckers
Strijplaan 337,2285 GL Rijswijk
Tel. 070 39 44 585, 06 20 58 63 89
E-mai 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
Te|.0492 54 05 16

E-mai I a.hussaarts@chel lo. nl
Vice voozitter: G.C.M. Boogaarts
Gaasthuisstraat 29, 5708 HH Helmond
E-mai I fred. boogaarts@chel lo. n I

Penningmeester: Herman Vriesema
Rundedal 11, 9561 JW TerApel
Tel 0599 58 78 10
E-ma i I hermanvriesema@planet.nl
Of: Postact even Groepen Geleide Wapens
t.a.v Stafgroep Voorl, Groep Geleide Wapens
Postbus 5034, 5800 GA Venraij
Tel. 0493 59 B0 45
E-mai I hsvo@ggwd p.af. d net. mindef. nl

Eindhoven
CGPA regio Eindhoven

Voorzitter: EJ.P Logister
St. lsidorusstraat 2A
5694 AL Son en Breugel
Tel. 0499 47 16 98
E-mai I f. logister@chello.nl.
Secretaris: L.A Damen
Achtste Loop 28, 5626 BW Eindhoven
Tel. 040 26 23 122

E-mail f2hludo.damen0l @hetnet.nl
Penningmeester: H.M.G. van Soest
Duivenlandstraat B, 5628 KW Eindhoven
Tel. 040 24 15 584
E-mail h.van.soest@hetnet. nl
Vice voozitter: J. van PA. Roolvink
Evreuxlaan 115,5627 PT Eindhoven
Tel. 040 24 27 383
Lid lze Penningmeester. H. Bosch
Scherpenheuvellaan B, 5628 TT Eindhoven
Tel. 040 24 25 419
Lid: D.H. Mulden Dalem 6,5527 JG Hapert
Tel. 0497 33 02 09
E-mail f2hdhmulder@hetnet.nl
Lid: H.G. Sepers
Leemgravenwei 6, 555'1 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

webs ite wwwcg pagzrij. n I

Voozitter: WH.J. Logt
Secretaris: WJ.A.L. van der Meere
Aalbersestraat '10, 5121 VB Rijen
Tel. 0'161 22 42 31

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

Leeuwarden
CGPA regio Leeuwarden
Postbus 21050, 8900 JB Leeuwarden
Voorzitter: E. PW. Wiener
E-mail epw.wiener@hccnet. nl
Spanjaardslaan 1 12, 8917 AW Leeuwarden
Secretaris M. Cats
Brandenmeer 44, 891B GH, Leeuwarden
E-mail pa-lwd@planet. nl
Penningmeester: A. Lelie
Trui Jentinkwei 12,8915 JK Leeuwarden
E-mai I fanthomas@hetnet. n I

Lid: P Siemeling
Westerparkstraat 31, 891 3 CB Leeuwarden
E-mail phsiemeling@hotmail.com
Girorekening 9428701
t.n.v. CGPA Regio Leeuwarden
http ://home. hccnet. n l/4. ed/postactief-lwd

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

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

Secretaris: F Ouwerkerk
Rakkersveld 1 '16, 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. vd. Spoel
Couperusl aan 1 49, 3842 AD Harderwijk
Tel. 0341 41 74 35
Lid (plv. secretaris): J.L. Mulder
Van Haeftenpark 49,7316 NJ Apeldoorn Tel.

055 52 16 384
E-mail jimulder@chello.nl

Rhenen
CGPA regio Rhenen
p/a: Postbus 203, 3910 AE Rhenen
Voozitter. J.G. Kon ng
Goudenregenplantsoen B, 39'11 ZT Rhenen
Tel. 0317 61 47 46
E-mai I joop. koning@planet.nl
Secretaris: J.J.A. Fontein
Donderberg 30, 3911 JX Rhenen
Tel 0317 61 33 30
E-mail j.j.a.fontein@hetnet. nl
Penningmeester: J.van Arkel
Van Bentheimhof 58. 3911 JN Rhenen
Tel. 0317 61 56 23
E-mail janvanarkel@veteranen.nl
Activiteiten: K.H Peeneman
Menorapad 7, 3958 XZ Amerongen
Tel. 0343 45 35 10

E-mail kh peeneman@ncrvnet. nl

Soesterberg
CGPA regio Soesterberg
Voorzitter: J.A. Koningstein
Wolfsmelk 1, 3738 TC Maartensdijk
E-mai I koningstein32@veteranen.nl
Secretaris: C. Huisman
Versteeghlaan 50, 3769 BN Soesterberg
E-mail huisman4602@hetnet.nl
Penningmeester: B. Petersen
Rigolettostraaï 18, 3816 TR Amersfoort
E-mail timoreno@planet.nl
Leden: J.M. Verburg



Karolingersweg 170

3962 AM Wijk bij Duurstede
E-mai I janatieverburg@hetnet. nl
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-ma i I j hvdtogt@cpa-soesterberg. n I

Postadres CGPA SSB
Postbus 160, 3769 ZK soesterberg
Tel. 0346 33 89 76, fax 0346 33 Bg 72
Ereleden: Willem Aben en Willem den Ouden

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 ND Enschede
E-mai I benzwiers@home. nl
Tel. 053 433 1571
Postadres CGPA regio Twenthe
p/a secretaris, PA. van Deldenstraat 19
7523 àD Enschede
Penningmeester A.A. Haveman
Vanekerstraal 19, 7 523 HL Enschede
E-mail 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

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 stafg roep Voorlichti ng
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
Voorzitter: C. Boshuizen
Lijsterbessïraaï 11

4711 RJ St. Willebrord
E-mai I c.boshuizen@euronet.nl
Secretaris: EE.C. Voet
Dennenlaan 8,4631 BH Hoogerheide
E-mai I fu-international@wxs. nl
Penningmeester Sjoerd Heringa
Lambertijenlaan 49
4617 EV Bergen op Zoom
Tel. 0164 23 8279
E-mail sjoerd. heringa@home. nl
Lid: Cor van Wijk
Meerkoet 36,4617 KN Bergen op Zoom
Tel. 0164 25 67 28
E-mai I corvanwijk@home. nl

Militair Luchtvaart Museum
Kamp vanZeisl2 - 4
Postbus 184,3769 ZK Soesterberg
lnfolijn 0346 35 60 00
Fax 0346 35 60 20
E-mai I info@mlm.af.dnet.mindef. n I

Nederlands lnstituut voor Militaire His-
torie
Alexanderkazerne, Gebouw 203
Van Alkemadelaan 357
2597 BA Den Haag
Correspondentiead res :

Postbus 90701
2509 LS Den Haag
Telefoon 070 316 58 36
Fax 070 3'16 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
wel2 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 "Registratieformulier Postactieven
Koninklijke Luchtmacht". Nadat u dit heeft
ingevuld en geretourneerd zult u, indien u

in aanmerking komt, in de database worden
opgenomen. Na verloop van (helaas exter-
ne oorzaak) 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 / KAB / Postactieven) waarna deze
mutatie in de database ingevoerd zal
worden.

ORGANISATIE ELEMENT

BUREAU POSTACTIEVEN

BEREIKBAARHEID

POSTADRES tevens
REDACTIEADRES

MILITAIR POSTADRES
Dit alleen vanaf militaire
onderdelen

Commando Luchtstrijd krachten
Chef Kabinet
Bureau Postactieven

CCPKLu: Joop Melisie
KLuPActief: Ko Norg
Ad mi nistratie: Sharita Khemai-Ramawad hdoebe

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

Khemai

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

Binckhorsthof
C LS K/Ka b i n et/Postacti eve n

MPC 58 L
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