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1
for take-off'

Colofon
KLuPActief verschijnt vier maal per jaar
en is in principe bedoeld voor alle post-

actieven van de Koninklijke Luchtmacht,
dat wil zeggen militairen en burgers die
de actieve dienst middels FLO, UKW of
pensioen hebben verlaten. Verder de
achtergebleven partners die te kennen

hebben gegeven KluPActief te willen blijven

ontvangen.
KLuPActief geeft informatie over de voort-
gang van het postactievenbeleid van de
Koninklijke Luchtmacht en wetenswaar-
digheden voor, ovel van en door post-

actieven zelf en is natuurlijk een forum
voor de lokale besturen. De leiding van

de Koninklijke Luchtmacht zal u als lezer

op de hoogte (gaan) houden van nieuwe
ontwikkelingen binnen de KLu.

Samenstelling & Redactie:
Ko Norg

Redactie adres:
Zie pagina nuttige adressen.

Met speciale dank aan:
Luitenant-generaal J.H. de Jong,
Hans van der Maas, Cees Boshuizen,
Joop Melisie, Willem Logt, Frans Blosse[
Ludo Damen, Ton Lelie, Bert v.d. Broeke
(NIMH), Evert Vermeulen, J. Veenendaal,
N ico Marcell is, Stafluchtmachtraadsvrouw
lmmy Beijen Piet Glas, Jan Broers,

Kapitein KMAR Willem Regterschot,

Jos Janissen en vele anderen. .

Verantwoording van de in dit nummer
opgenomen foto's en cartoons:
Alle foto'sicartoons ziln belangeloos ter
beschikking gesteld en zijn met toestem-
ming van betrokkenen geplaatst. Met

speciale dank aan de Bureau Luchtmacht-
communicatie, het NIMH en de Redactie

van 'Veilig Vliegen', alsmede aan degene
die de foto's ter beschikking hebben
gesteld ten behoeve van het artikel over

de Open Dagen 2006.

De cartoon is van de hand van Ton van

Andel.

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

dit blad kunnen geen rechten worden
ontleend. Overname van artikelen is toe-
gestaan, mits de bron wordt vermeld.
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Vandaag vieren we de verjaardag
van de Koninklijke Luchtmacht. Hoe-
wel het niet past om een oude dame
naar haar leeftijd te vragen, kan ik u
wel verklappen dat zij vandaag de
respectabele leeftijd van 93 heeft
bereikt. Bij de viering van een ver-
jaardag past het om terug te kijken
op het afgelopen jaar. Een bewogen
jaar voor de Koninklijke Luchtmacht,
vol veranderingen. Stilstand is ach-
teruitgang maar ik ben me er terde-
ge van bewust dat onze mensen
veel voor hun kiezen hebben gekre-
gen. Defensie is op dit moment ver-
wikkeld in de grootste reorganisatie
van na de Koude Oorlog. De sluiting
van twee vliegbases, het afstoten
van F-16's, Apaches, Fokker 60,s,
Bolkow-1 05's en Hawk-raketten, het
verkleinen van de OGRV en ook de
bestuurlijke herinrichting hebben
grote consequenties voor het perso-
neel. Grote aantallen luchtmachters
ziln al herÍngedeeld en gelukkig is
het aantal gedwongen ontslagen tot

nu toe urterst gering gebleken.
We ziln echter nog lang nret op de
beoogde eindsituatie met een goed-
gevulde organisatie beland, het-
geen de komende jaren nog een
zware druk op het personeel zal
leggen. Daarnaast gaan de oefenin-
gen en operaties gewoon door: Op
dit moment dragen meer dan vijf-
tienhonderd mannen en vrouwen
van Defensie waarvan circa drie-
honderd van de Koninklijke Lucht-
macht bij aan vrede en veiligheid
elders in de wereld, Een bildrage
die ertoe doet, die betekenis heeft,

Zonder andere missies tekort te
willen doen, wil ik vandaag in het
bijzonder stilstaan bij de missie in
Afghanistan. Voor 1 oktober zullen
1400 Nederlandse militairen in
Uruzgan arriveren voor hun weder-
opbouwmissie. Deze ISAF-missie
vindt plaats in het nog onrustige
zuiden van het land. Soms hoor ik
vragen waarom nu juist Nederland

.l::,'':t" ..,,,. ,.. - -. 
-,

in Afghanistan een bijdrage moet
leveren, Mijn antwoord daarop is
dat, op de eerste plaats, Nederland
het niet alleen doet. ln Afghanistan
zijn op dit moment circa 36 landen
bij de strijd tegen het terrorisme
betrokken. Daarnaast heeft de inter-
nationale gemeenschap in 2001, na
de terreuraanvallen in de Verenigde
Staten, besloten dat Afghanistan
nooit meer een vrijplaats mocht zijn
voor i nternationale terreurnetwerken.
Daartoe zijn de terroristen met
Operation Enduring Freedom hard
aangepakt. Maar om een land lang-
durig stabiel te maken is meer
nodig. Dan moet bijvoorbeeld ook
de werkgelegenheid, het opbouwen
van een justitieel apparaat en de
vorming van een nationaal leger
plus de versterking van de politie
ter hand worden genomen. ISAF
beoogt precies dát mogelijk te
maken, Deze missie is niet zonder
risico's. Het aantal geweldsincidenten
in zuid-Afghanistan is aanzienlijk.

@@o



Ook Nederlandse militairen
zijn betrokken bij gevechten
met vermoedel ijke Tali ban-
strijders. Het is erg onrustig
maar voor ons kwam deze
onrust niet als een verras-
sing, lVede om deze reden
hebben we goed u tger.ste
eenheden die kant opge-
stu',rd. Deze een.eoe' teb-
be. oev',eZe., oa-. ze goed
zr)' .:c'be'e : )- ceze uit-

dac r^J =2"::za^. l< heb

"rárl --- r e,eÍ'lrouwen
in oa, ..= - -',Zgan SUC-

r-Êq =' 7 t", Maaf efvL, -

S:3'. 'a=:. - tzendingen,
ncl ^-==' :c de luchtmacht-
ag=".= ..or 2007 . Voor wat
be:'=', oe'soneel doen we
er - s :'sanrsatie alles aan

on- j=, - d te raken of te
b _.=- :^der soms grote uit-
ze-.r"JK Daarnaast staat
ne. - ,',a nertszorgsysteem hoog op
ce .j:-oa en vragen de verhuizing
\/e' ). :.ansporthelikopters van

S:=s.e'cerg naar Gilze-Rijen, de
oc'l^i rg van het Defensie Helikopter
C:^ mando en de daarbij behorende
o,-, argrilke infrastructurele projec-
'.e' .eel aandacht.
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Dames en heren, als ik terugblik op
het afgelopen JaaI word ik ook
geconfronteerd met het verlies van

collega's. Een verlies dat ons ver-

driet doet en een leegte achterlaat.
De Koninklrrke Luchtmacht is als

deel van de hedendaagse krijgs-
macht een moderne en hightech-
organisatie. Dat wil echter niet zeg-
gen dat daarom het menselijke
aspect op oe tweede plaats komt.

lntegendeei, de Koninklijke Lucht-
macht kenrnerkt zich ook als een

organisatie rnet oog voor de mens;
een betrokken organisatie waar
medewerkers meetellen, ook als zij

niet meer onder ons zijn. Vandaar
dalzil die ons ontvallen zijn in onze
herinnering zullen voortleven.
Ter uitdrukking daarvan zullen nu

hun narnen worden voorgelezen;
De heer J.D. Stuut en de heer
J. Frank van de staf Commando
Luchtstrijd krachte n,

De heer S. Feitsma en soldaat der
Eerste Klasse M. Walda van de
vliegbasis Leeuwarden:
De heer R. de Boer van de Defensie
Pijpleiding Organisatie;
Korporaal der Eerste Klasse
C.A.L. Rijkers en sergeant-majoor

E.P Toet van de vliegbasis Eindhoven;

Sergeant R. Verberne van de vlieg-
basis Soesterberg;
En mevrouw G. Nuijten-van den
Ouweland van de vliegbasis
Gilze-Rijen,

Mede namens het voltallige perso-
neel van de Koninklijke Luchtmacht
wens ik de nabestaanden, vrienden,
kennissen en collega's van de
zojuist genoemde overledenen, de
kracht in vrede te kunnen leven met
het verlies van Uw geliefden en

vrienden,
De aanwezigheid van nabestaanden,
kennissen en vrienden van de
overledenen, van autoriteiten en

vertegenwoordigers van buiten en

binnen de Krijgsmacht, onderstrepen
het belang dat aan deze plechtig-
heid wordt gehecht. Uw aller aan-
wezigheid wordt zeer op prijs
gesteld en bevestigt ons in de
overtuiging dat de viering van de
verjaardag van de Koninklijke Lucht-
macht niet zonder het herdenken
van onze ontvallen collega's. mag of

kan plaatsvinden.
lk dank u voor uw gewaardeerde
aanwezigheid,

u@



M.L. Kerckhoven,
M. Gerritsen,

I.l.M.Frerieks,
P. van Laarhoven,
R. Vinkeles,
K. van Rijnsoever,
E.F.L. Prommenschenckel,

f . de Nooiier,
W.Th.G. fanssen,
|.A. Tebak,
F.H.l.Schoof,
P.A. Crombeen,
A.W.W. Smit,
H. Prins,

f.M. Sluijs,
C. Stoffels,
A.M. Lodder,
H. van de Weert,
H. Materman,
B. van Zoelen,
W. Hirschmann,
C. Sinke,

|.W. van Zanïen,

f.H. Honig,
|.G. Kno1,

L.A. Stols,

W. Stevenaar,
F.E.C. Voet,

Goes,
Den Haag
Tilburg,
Uden,
Zevenaar,
Enschede,
Almere
Hoogerheide,
Soest,
Eindhoven,
Frankrijk
Rijen,
Enschede,
Harkema,
'Woerden,

Arnhem
Oploo,
ZeisI,
Rijssen,
Heteren,
Utrecht
Uden,
Arnhem,
Dirksland,
Zeist,
Eindhoven,
Eindhoven,
Hoogerheide,
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geboren: ry3-r94J
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geboren: ?"4-ro-r9)4
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geboren: 4-tt-t938

Schipperswegeling 15,

Twickelstraat rzo,
G. Gossaertdreef rr,
Rentmeestershoef r5o,
Brusselsesffaat 54,
de Archipel z-46,
Kolkplein 46,
K. Onnesstraat 26,
Harperpad 24,
M. van Bourgondiëlaan 65o,

Schoorveken 23,

H. Viottastraat lt,
Warmoltstrjitte rz6,
Veldbloem enlaan 57 ,

Maasdijklaan zob,
K. Rondsel 9,
De Clomp 14o6,
Borkeld ro,
Bremstraat t2,
Oranje Nassaulaan 36,
Veilingstraat 5r,
Hisvelplein r38,

Staakweg r57,

De Gooyertiend 6,
Avondroodstraat 36,
M. van Bourgondiëlaan 646,
Dennenlaan 8,

In memoriam Fred Voet
Op zonàg 3o juli is onze secretaris Fred Voet aan de gevolgen van een emstige zieke overleden. Wij waren er al op voorbereid

,.,i""t tt"t íÉn 
"mja 

een schok als de mededeling koml. In iijn periode van actieve dienst was hij Lt. Vlieger op de Hunter. Wij.als

postactieren verliezen een wiend, een man met-een positieve initelling, een rustige persoon die altiid zonder stemverheffing zijn

woord deed. ln zijn functie als secretaris was hij bijna dagelijls bezig met de Postactieven, hij was vaak op \4iegbasis Woensdrecht

aanwezrg om zljn zaakjes te regelen en contacten te onderhouden. Zo zal hii in onze herinnering blijven voortleven. Ziin parher

en familie wensen wij veel sterkte ioe met dit verlies.

Namens de CGPA Woensdrecht ' C- Boshuízen ' voorzitter

Dat zii mogen rusten in wede



Militaire Luchtvaart Museum terug naar de bakermat
!<rÊ{:ib

Soesterberg wordt kloppend hart van de krijgsmacht
De Staatssecretaris van Defensie, Cees van der Knaap,
heeft een besluit genomen over de herinrichting van het
museaal bestel Defensie. Alle defensiemusea worden
in de toekomst ondergebracht in de Stichting Nationaal
Militair Museum (NMM). Het Militaire Luchtvaart Museum
(Soesterberg) en het Legermuseum (Delft) gaan een

nieuw museum vormen op de Vliegbasis Soesterberg.

De co ect e van het MLM zal over enkele jaren verhuizen

naa' ce Vt egbasis Soesterberg, waar zij zal worden samen-
ge'.'leg: 'net die van het Legermuseum dat nu nog in Delft

s ge.es: gd llet nieuwe museum zal gebruik maken van

ee. aa^'.a cestaande hangars, waaromheen nieuwbouw
is gep ano. Op die wijze ontstaat een nieuw museum dat
nret a een de oerde kriygsmachtdeelcollecties volop recht

zal doen, rnaar oat ievens ook kwalitatief hoogwaardige
krilgsmachtbrede cresentaties zal vezorgen. Het Militaire
Luchtvaart Museum rs rngenomen met deze beslissing. De

bestaande huisvesting van het Militaire Luchtvaart Museum
voldoet niet meer aan de hu dige museale eisen. Het besluit
biedt de mogelijkheid een aantal problemen van infrastruc-
turele aard adequaat op te lossen. Venryacht wordt dat in
2008 een begin kan worden gemaakt met de bouwwerk-
zaamheden voor het nieuwe museurn, Het nieuwe defensie-
museum wordt gesitueerd op een centrale plek in Neder-
land, in een omgeving die van oudsher sterk gestempeld is

door Landmacht en Luchtmacht en die in tal van opzichten

ook de sporen draagt van dat defensieverleden, Een van de
uitdagingen van het nieuwe museum zal ook zijn om vanuit

het museum een verbinding te leggen met deze fysieke

restanten in het landschap. Tevens biedt de terugkeer van '
het MLM naar de vliegbasis, een uitstekend middel om

de herinnering levend te houden aan de bakermat van de
Nederlandse luchtvaart.

Het Militaire Luchtvaart Museum kiest als uitgangspunt voor

zijn aandeel in het nieuwe museum de menselijke dimensie
van de militaire luchtvaart. Op die manier wil het museum

een brug slaan naar het grote publiek. Een ander belangrijk
element zal het rnteractieve aanbod op het gebied van de

techniek van het vliegen zijn, voor jong en oud,

Het Defensiemuseum zal naar verwachting in 201"1 open
gaan voor publiek.



Dit is een verhaal van een KLU-jachtvlieger die
in Nederlands Nieuw Guinee in opdracht van
de COSIRII{G (Commandant Strijdkrachten in
Nieuw Guinee) verkenningsvtuchten uitvoerde ''' ::

rond Merauke, alwaar Indonesrsche parachu-
tisten waren gedropt in de nacht van 23 op 24
juni 1962. Voor die datum waren er al eerder
i nfi ltraties geweesÍ va n I ndonesische m i I itai re n.
De Marine was tot de conclusie gekomen dat
de Neptunes, waar zij over beschikte, minder
geschikt waren voor verkenningsvluchten
boven geaccidenteerd bebosf landschap, met
name op lage hoogte.

Op vezoek van de Marine had de
KLu twee vliegers aangewezen om
deze klus alsnog op een meer effec-
tieve manier te klaren. Daarvoor werd
een Cessna-180 gehuurd van het
gouvernement, een licht vliegtuig
waarmee in Nieuw Guinea al veel
ervaring was opgedaan, en dat bij

uitstek geschikt werd geacht om bij

eventuele droppings van parachu-
tisten snel en adequaat te kunnen
reageren. Daartoe werden beide
I uchtmachtvl iegers u itgecheckt op
de Cessna-180 op het vliegveld van
Hollandia op 13 juni 1962. Aangezien
ik de meeste ervaring had op lichte
vliegtuigen, werd ik als eerste aan-
gewezen. Tijdens de nacht van 23
op 24juni was ik dienstdoend Wing
Ops Officier en werd mij als eerste
bekend, dat er die nacht parachutis-
ten waren gedropt ten Noorden van
Merauke. Deze plaats was van grote
strategische waarde, aangezien op
5 kilometer afstand het vliegveld
Mopah lag, dat geschikt was voor
grotere vliegtuigen. KL-militairen en
Mariniers, die in de omgeving gele-
gerd waren kwamen onmiddellijk in

actie. Op 25 juni landde de Cessna-
180 op het vliegveld van Mokmen
lnmiddels was de Cessna in een

ander jasje
gestoken

éh registratie.
De burgervliegeq die het vliegtuig
aan mij overdroeg, had ook nog een
burger "crewchief" meegenomen die
aan mij werd toegevoegd als mijn
persoonlijke " adjudant" chef techni-
sche dienst genaamd, Mac Gillvary.

Voor hem was het

even wennen dat hij

met mij werd opge-
scheept, aangezien
hij wist dat ik niet
meer dan 2,5 uur
ervaring had op dit
type vliegtuig. Het
feit dat ik niet direct

Werk aan de winkel

(Collectie

Jaap HorsthuÍs)

de startknop kon vinden maakte hem

ook niet vrolijken Daarbij kwam dat
wij samen de volgende dag naar
Merauke zouden vertrekken, een
trip van t 1300 km, waarbij ik geen
enkele ervaring had met de geogra-
fische omstandigheden langs die
route, om nog maar niet te spreken
over de meteorologische condities



die lokaal zeer sterk kunnen aíwijken
van het algemene voorspelde weer in

die regio. ln de korte tijd die mij restte

voor het vertrek naar Merauke, kostte

het mij nog veel moeite om goede
vliegkaarten te pakken te krijgen die
geschikt zouden zijn voor het navige-
ren met een dergelijk vliegtuig.

De Kroonduif (KLM), die ook met
Sea-Beavers vloog, hielp mij uit de
brand.

Overigens met de Cessna-'180 als

vliegtuig was niets mis. Het vloog
plezierig en had 5 comfortabele
zitplaatsen, Links en rechts van de
stoelen waren rekken aangebracht
om coca-cola flessen in te plaatsen.

De Cessna had een echt stuuruuiel

en het bilbehorende manual vertelde
mij "Now you are the owner of a
Cessna-180, costs 25.000 dollar".
Het klonk goed, maar het voelde niet
als zodanig. De 26ste juni vertrokken
we rond 08.30 uur vanaf de vliegbasis
Mokmen Het was lokaal goed wee[
hoewel ik eigenlijk geen idee had hoe
het er aan de zuidoostkust van Nieuw
Guinea uit zou zien. Met een vlieger
van de Kroonduif had ik afgesproken
(hij vloog met een Sea-Beaver) dat ik
hem tot aan Kokonao aan de zuidkust
zou volgen. Al gauw bleek dat dit niet

werkte, aangezien de Beaver te lang-

Schemering boven de vliegbasis Mokmer op Biak (Collectie J. Schouten)

zaam was voor de Cessna. Dit leidde
bij mij tot hoge cilinderkop{empera-
turen. ln overleg met mijn adjudant
besloot ik mijn eigen weg te gaan. Na

ruim anderhalf uur vliegen l<wamen

we in de buurt van de kust en zagen
na enige tijd Kokonao liggen, Het zicht
was hier aanmerkelijk minder met veel

laaghangende bewolking. Met deze

wetenschap besloot ik Kokonao van

dichterbij te bekijken door onder de
lage gebroken bewolking een rondje

te draaien boven de strip van Kokonao.

Naast de strip stond nog een Cessna

met wat mensen er omheen. Het

maakte mij nieuwsgierig en ik besloot

een landing te maken om mijn licht

op te steken. Op de strip maakte ik

kennis met een Amerikaanse zende-
ling die hier gestrand was vanwege

het ween Hij had een lange antenne

uitgelegd waardoor hij verbinding had

met zijn echtgenote die in Pirimapoen

zaï en hem op de hoogte hield van

de weersomstandigheden ter plaatse.

Dat laruam mij bijzonder goed uit want
ik had helemaal niets op mijn radio.

Na informatie te hebben uitgewisseld,

begreep ik dat zijn vrouw het weer
nog te slecht vond om de vlucht rich-

ting Pirimapoen te vervolgen, maar dat
zij verwachtte dat het binnen een uur

wel mogelijk zou zijn. lnmiddels had ik

2 uur en 23 minuten gevlogen en het

was nu rond 12.00 uur Mijn verwach-

ting was nog ruim 2 uur te moeten

vliegen voor we Merauke zouden

bereiken. Dat moest dus haalbaar zijn.

Na een goed half uur kreeg "onze"

zendeling het bericht om het er op te
wagen. Het weer op Kokonao zag er
nog niet echt uitnodigend uit, maar

aangezien het verderop beter was,

besloten we gezamenlrlk richting

Pirimapoen te vliegen. We spraken af

dat de Amerikaan voorop zou gaan

vliegen onder de lage bewolking en ik
in " loose formation" zot) volgen. lkzie
me nog vliegen, laag boven het wate[
net iets hoger dan de dominee, maar

wel als nummer twee onder zijn leiding

op weg, nog niet naar de hemel maar

wel naar een betere plek. Halvenruege

brak de lage bewolking open en kon-

den we wat hoger gaan zitten, waar-

door ik wat meer ontspannen kon vlie-
gen. We hadden afgesproken dat het

afhankelijk was van de vliegtijd en het

weer ter plekke, of ik door zou vliegen

of niet. Rond 14.00 uur kwamen we

bij Pirimapoen aan (stond niet op de
kaart) en ik besloot om een tussenstop

te maken. Als we maar rond '18.00 uur

in Merauke zouden zijn en dat moest
gelet op het weer en de nog te vliegen

route te doen zijn.

De zonsondergang is rond 18.30

uur en daarna is het snel donken

De begroeting met de vrouw van

de dominee was zeer hartelijk en ze

nodigde ons uit om wat te eten en te

drinken. De bestuursambtenaar was

ook uitgenodigd om kennis te maken.

Het was allemaal zo vertrouwd en

aangenaam en de klus die op ons

wachtte nog ver weg. Nog geen jaar

geleden raakte ten Noorden van

Pirimapoen Michael Rockefeller op
'19 november '1961 vermist bij het

dorpje Otsjanep. Later bleek hij te zijn

gedood en waarschijnlijk opgegeten.
Het kannibalisme lcwam toentertijd

nog voor in deze streek. Na een uur-

tje met uitwisselen van informatie utt

Nederland en de verwachtingen die

we hadden met betrekking tot de

toekomst van Nieuw Guinea, namen



Rondje Nieuw Guinea

we weer allerhartelijkst afscheid van

elkaar Op de strip zagen we een paar
naakte Papua's rondlopen uitgerust
met reusachtige peniskokers. Eenmaal
in de lucht keerden we tot de werkelijk-
heid terug. Het weer was stukken beter
geworden en vooral het zicht was aan-
zienlijk opgeknapt. Na een half uurtje
vliegen besloot ik de kustlijn niet meer
te volgen en liet het Frederik Hendrik
eiland rechts liggen. De vertrouwde
kust had ik verlaten. Nou ja vertrouwd,
veel mangrove bomen in het water en

daar tussen de krokodillen, waarvan
aanvankelijk werd gedacht daïzij
Michael Rockefeller hadden opgege-
ten. lk merkte aan mijn weinig spraak-
zame adjudant dat hij mijn beslissing
maar zo zo vond. Voor het eerst vroeg
hij of ik wist waar ikzal. Mijn antwoord
kwam er op neer dat hij er voor moest
zorgen, dat ik de metertjes kon ver-

trouwen en dan zou het heus wel goed
komen. lnmiddels had ik een onbe-
trouwbare aanwijzing gekregen van het

radio kompas, Mijn gegist bestek was
dat we ongeveer 85 mijl van Merauke
zalen op een zuidlzuid-oostelijke koers.

Naarmate de tijd vorderde werd de
radio kompas aanwijzing steeds sta-
bielef iets waar ik helemaal niet op
gerekend had. 20 Mijl voor Merauke
troffen we weer de kustlijn aan en deze

bracht ons
boven het
vliegveld

Mopah
nabij
Merauke.

Na eerst
weer een
rondje
en radio

contact te
hebben
gemaakt,

kregen we
toestem-

ming om te
landen. Een

enerveren-
de trip was
teneinde,

maar het eigenlijke werk moest nog

beginnen. Toch was ik niet ontevreden

met de ervaring die ik inmiddels had

opgedaan, Totaal hadden we deze trip

5 uur en 41 minuten gevlogen,

De militaire commandanten van (KL

en Mariniers) waren op de hoogte van

mijn komst en hun vertegenwoordigers
namen mij mee naar de officiersmess,

niet nadat mijn adjudant, welbekend bij

de technische staf van het vliegveld,

door het personeel aldaar werd opge-
vangen. ln de officiersmess werd ik

al lerhartel ij kst ontvangen door boven-
genoemde commandanten en kolonel

Roos, Commandant der Mariniers

Nieuw Guinea. Verder maakte ik kennis

met een zekere heer Gerritsen, die mij

bekend voorkwam, maar die ik niet kon

thuisbrengen. Hij bleek de nieuwslezer

te zijn, in de zestiger jaren welbekend
van de televisie. Afgesproken werd,

dat ik de volgende dag met de com-
mandanten van zowel KL als Marine

twee verkenningsvluchten zou uitvoe-

ren. Dit betrof met name het gebied
ten noordoosten van Merauke en

langs de oevers van de rivier Merauke.

lnformatie van een verkenningsvlucht

op 24 juni door een Neptune van de
Marine en contacten die verkenning-

spelotons gemaakt hadden met de
parachutisten, duidden er op, dat daar
de hoofdmoot van de parachutisten

zich schuil hield. Op 27 juni werden
twee verkenn i ngsvl uchten u itgevoerd,
met de betrokken commandanten.
Het waren voor mijn gasten en mijzelf
nogal enerverende trips, daar we veel

parachutes in bomen zagen hangen.

Ook lagen er parachutes in het water.

Verder zagen we parachutisten die al

of niet dood op de grond lagen met

en zonder parachute. De regentijd
die hier al was begonnen, had van

het hele gebied één groot moeras
gemaakt. Hierdoor waren de para-

chutisten ook verrast, want dit leidde

aan hun zijde tot slachtoffers, als
gevolg van hun zware bepakking tot

verdrinking en tot verlies aan materieel
in het moeras. Tijdens deze trips van
respectievelijk 3 en 2 uren, kregen we

een goede indruk van de omvang van

de droppings. We zagen veel activi-
teiten, vooral in het beboste gedeelte.

Daarom besloot ik nog lager te gaan

vliegen tot op 300 ft, aangezien vijan-

delijk vuur niet denkbeeldig was. Dit

maakte de verkenning moeilijker maar

wel onmogelijk voor de parachutisten

om gericht te vuren. Mijn indruk was

dat de parachutisten verspreid lagen

over een groot gebied en totaal ver-

rast waren door het aanwezige waten

Afgesproken werd om de volgende
dag nog een lokale verkenning te doen

met een 2de luitenant der Mariniers

die voor de rest van mijn verblijf aan

mij zou worden toegevoegd. Hij was

reserve-officier die op mij een goede
indruk maaKe en zich binnen korte tijd

zeer goed aanpaste aan de toch voor

hem bijzondere omstandigheden. Uit

mijn logboek blijkt, dat we gedurende

deze missie praktisch elke dag konden

vliegen. Op 29 juni maakten we een

trip naar Tana Merah en terug. Met

een lokale verkenning alles bij elkaar

drie en een half uur vliegen. Het enige
wat ik mr1 nog goed kan herinneren
is, dat een Papua die voor refueling
moest zorgen, al met een jerrycan op
de vleugel stond om met behulp van

een trechter de tanks te vullen. Daar

ik dit zelf in de gaten moest houden,

vroeg ik wat het octaangehalte was.

Hij antwoordde dat deze peut in dit
soort vliegtuigen hoorde. Dat zei me

-i,



niks dus vroeg ik aan de plaatselijke

toezichthouder wat het octaangehalte
was. Tot zijn schaamte moest hij toe-
geven dat in de bewuste jerrycan niet

het juiste octaanhalle zaï. Hij zorgde
persoonlijk voor de peut met het juiste

octaangehalte, dat overigens op de
jerrycan stond. Het probleem was dat
er meerdere Cessna's rond vlogen in

Nieuw Guinea maar niet allemaal met

he2elfde octaangehalte. ln mijn geval

had dat beslist tot te hoge motortem-
peraturen geleid. Achteraf was ik erg

blij, dat ik zelf het toezicht had gehou-

den bij de servicing van mijn vliegtuig.

Die zelfde dag heb ik dat nog gemeld

aan miln adjudant Mac Gillvary Hij ver-

telde mij, dat hij de volgende dag met

een Dakota naar Hollandia zou vliegen,

aangezien op het vliegveld Mopah de

technische dienst heel goed in staat
was mij te bedienen. Vanaf 1 Vm 6 juli

werden elke dag verkenningen uitge-
voerd op vezoek van de grond
troepen, waarbij met name de 2de

luitenant der Mariniers veel van het
navigatiewerk van mij overnam. Op 2
en 6 juli deden we ook nog droppings
van voedingsmiddelen, waaronder
uitstekende dendeng, welke was ver-

overd op de parachutisten.

De patrouilles raakten snel door hun

voorraden heen en gaven per radio

door aan Merauke waar ze behoefte

aan hadden. Het patrouille lopen was

erg zwaaf gelet op het terrein en

duurde meestal niet langer dan een

week, vanuit Merauke wel te verstaan.
De droppings waren, zowel voor ons
als voor de mensen op de grond span-
nende, rnaar ook zeer bevredigende
acties. Daaruit bleek onder andere
dat de marinier en ik heel goed kon-

den samenwerken, en er vaak maar

een half woord nodig was. Echt een
klein "super team"! Jammer dat wry

elkaar nooit meer ontmoet hebben.
Op 7 juli vertrok ik weer naar Biak,

maar nu zonder mijn adjudant. Mijn

eerstvolgende tussenstop zou Hol-

landia zijn om gedebrieft te worden

door de staf van de COSTRING, Om
08.00 uur startte ik vanuit Merauke in

eerste instantie richting Tana Merah.

Het was nogal buiig weer lk wist dat

het rond Hollandia goed zicht was, met

middelhoge bewolking half gesloten.

Bij Tana Merah werd de bewolking

als maar z'uaarder en het grondzicht

minimaal. Bovendien lagen op mijn

route de besneeuwde toppen van het

Juliana-gebergte, die zich zoals het

zich liet aanzien, verscholen hielden in
de opgebouwde gesloten bewolking

van Cumulus en Cumulo-nimbus. Het
gebergte liep door over de grens van

Australisch Nieuw Guinea. ln de weten-

schap dat het ten Noorden van het

gebergte beter was, besloot ik naar

10.000 ft te klimmen, en een meer oos-

telijke koers aan te houden om zo de
bergen te ontwijken. Op deze manier

vloog ik wel boven Australisch Nieuw

Guinea waar de bewolking ook hoog

was, maar meer gebroken met af en

toe grondzicht. Mijn geschatte positie

hield ik goed bij en wist, dat ik op een
gegeven moment de noordelijke kust-

lijn zou passeren. Maar zover was ik

nog niet. De opbouw van de bewolking

dwong mij nog meer klimmen, om het

zicht te behouden. lnmiddels zat ik
op dertienduizend voet en wist dat dit
niet te lang moest duren. Mijn hand-

schoenen had ik uitgedaan om zo mijn

nagels in de gaten te kunnen houden.

Bij echt zuurstofgebrek zouden die ver-

kleuren. Het was intussen ook een stuk

frisser geworden in de cockpit, maar

echt hinderlijk was dat niet.

Na ongeveer twintig minuten op deze

hoogte gevlogen te hebben, brak

de bewolking meer open en was

het mogelr.yk om geleidelijk naar een

hoogte van achtduizend voet te dalen.

Ook ten westen van mij, dus boven

eigen grondgebied werd het zicht
vooruit beter en ging het land minder
schuil achter de bewolking. lnmiddels
zaïik ruim twee uur in de lucht en de
totale vliegtijd had ik onder normale

condities geschat op een kleine drie

uun ln noordoostelijke richting klaarde

het weer steeds meer op. Voorlopig

hield ik de Noord noordoostelijke koers

aan, terull ik nu op de comfortabele
hoogte zatvan vijfduizend voet en de
temperatuur duidelijk aangenamer was
geworden. Het was inmiddels zeer hel-

der geworden met Cumulus bewolking.

Vanaf deze hoogte zou de Stille Oceaan,

mede gelet op de vliegtijd spoedig te

zien zijn. Alles bleek nu mee te zitten.

De kustlijn liet zich eerder zien dan ik

verwachtte en boven zee waren alleen

nog maar wat lage flarden. Elke keer

weer is dat een magnifiek gezicht, dat
prachtige water van de Stille Oceaan
met langs de kust af en toe groene

eilandjes als kleine juweeltjes in die
turkoois gekleurde oceaan. Even door-

vliegend boven zee op tweeduizend

voet, maakte ik een grote bocht over

links terug naar de kust en zag de con-

touren van Hollandia. Per radio meldde
ik me bij Hollandia tower en gaf mijn

geschatte positie door:

Vanuit zee zag ik nu Hollandia aan de
Humboldtbaai liggen. Met toestem-

ming vloog ik recht over de landings-

baan alsof ik in een Hunter zat, maakte

een break halveruege, meldde mij

op downwind voor een full stop. Na

drie uur en vier minuten vliegen stond

ik weer aan de grond. Hier werd ik

opgehaald door iemand van de staf

van de COSTRING voor de debriefing.

Dit vond plaats tr1dens een uitgebreide

lunch met de COSTRING sbn. Reeser

en zijn staf. Het gehele gebeuren was
zeer geanimeerd en werd de waarde-
ring uitgesproken voor de verleende

bijdrage door de Koninklijke Lucht-

macht. Drie uur laïer zaï ik weer in mijn

vliegtuigje op weg naar Biak onder
schitterende weersomstand ig heden.

Na twee uur en twintig minuten stond

ik weer aan de grond maar nu op de
Vliegbasis Mokmer Terug van wegge-
weest. Mission completed!

Naschrift:
ln totaal heb ik
37 uur Cessna
gevlogen in

14 dagen.
Gedurende
mijn verblijf
van 6 maanden
in Nederlands
Nieuw Guinee
heb ik 52 uur
Hawker Hunter
gevlogen.

ar@



Algemene Leden Vergadering CGPA Woensdrecht
De Algemene Ledenvergadering, een
jaarlijks terugkerende bijeenkomst waar
ook deze keer goed gebruik van werd
gemaakt, werd dit jaar op 20 april
gehouden.

Na de inloop in de officiersmess
werden de leden ontvangen met koffie
waarbij natuurlijk weer vele oude
contacten werden hernieuwd en met
oude bekenden weer werd bijgepraat.
Na het welkomstwoord en de begroeting
van de CCPKIu Joop Melisie, die op ons
speciale verzoek aanwezig was, werden
tijdens het openingswoord van de voor-
zitter de leden die ons zijn ontvallen her-
dacht met een minuut stilte. Het verslag
van de vorige vergadering in april 2005
werd goedgekeurd. De activiteiten van
het afgelopen jaar passeerden de revue
waarin duidelijk naar voren kwam hoe de
vereniging zich buiten het KLu-gebeuren
op een zeer prettige manier met elkaar
weet te onderhouden door allerlei
evenementen te bezoeken waar in ons

werkzame leven eigenlijk nooit tijd voor
was. De kascommissie, vertegenwoor-
digt door de Hr: Bladel heeft na het

controleren van de boeken geen onvol-
komenheden kunnen constateren zodat
décharge voor het gevoerde beleid kon

worden verleend. Bij de bestuurswisse-
lingen werd Sjoerd Heringa benoemd

als penningmeester en werd Cor van

Wijk opgenomen in het bestuur als de
nieuwe activiteitencommissaris. De tot
dan toe reguliere penningmeester Carel
Rietveld had in een eerder stadium al

aangegeven dat hij zijn functie wilde
neerleggen en plaats wilde maken voor
de "jongeren" onder ons, voor hem was
het genoeg zo.

De voorzitter vatte zijn persoon als mens
en penningmeester samen als een rusti-
ge persoon die op het juiste moment zijn
woordje doet en nooit voor zijn beurt
praat en iedereen de kans geeft die hij

verdient. Hij was bij de oprichting van de
vereniging aanwezig en heeft de kinder-

(door Cees Boshuizen)

ziektes meegemaakt en mede opgelost,
Waar wij vandaag de dag alleen maar
plezier van hebben. Daarna hield Joop
Melisie een algemene lezing over het
functioneren van de CCKlu, het is prettig

om eens op de werkvloer te zijn om mee
te maken wat er zoal leeft bij de diverse
afdelingen, was zijn insteek. Hij had een

speciaal woord voor onze scheidende
penningmeester, collega's die elkaar van

vroeger kennen hebben iets gemeen en

dat was dan ook de reden dat Joop op
deze vergadering aanwezig was. Een

bijzonder woord van waardering was
Carel Rietveld zijn deel. Voorzien van
cadeaus en bloemen voor zijn vrouw
trad Carel werkelijk af. De vergadering
werd gesloten en waarna wij, na het nut-

tigen van de nodige consumpties, aan

tafel konden voor een uitgebreide rijst-
maaltijd die zo bleek, door iedereen
bijzonder werd gewaardeerd.

GGPA Woensdrecht bezoekt kerncentrale in Doel
De activiteitencommissie had voordat op woensdag 28 juni jl.
het bezoek aan de kerncentrale begon een lunch geregeld in
"Brasserie de Molen" die buitengewoon goed was. We ver-
wachtten allemaal een kop soep en wat broodjes, maar het
werd een drie gangen menu met koffie na. Met een goed gevul-
de maag konden we ons om 14.00 uur melden bij de centrale.
wij werden in het informatiecentrum ontvangen alwaar een uit-
leg van 45 minuten er voor zorgde dat wij goed geïnformeerd
raakten over de werking van de centrale en al wat er aan vast
zat. lndrukwekkend hoe in grote getallen de productie van
stroom werd verteld.

ln België zijn twee kerncentrales één staat er in Doel en de
ander in Tihange.

Van de totale stroomproductie in Belgiê neemt de kerncentrale
58% voor haar rekening. Er werden vragen gesteld over de
veiligheid met betrekking tot stralingsgevaar want daar zijn we
allemaal een beetje bang van. "Als wij het niet veilig vinden
waren we allang ergens anders gaan werken", was het ant-
woord. Er zijn speciaal opgeleide personen in de functie van
"stralingsbeschermer": jaarlijks worden er tien mensen opge-
leid. De instructeur zegt dan vaak "we hebben een Doel', of

(door Cees Boshuizen)

"We zijn kerngezond, we stralen van geluk" Deze oneliners
zeggen genoeg denk ik.

Dan de rondleiding, we hebben bij elkaar heen en terug zes km

gelopen over

het terrein en in

de gebouwen.

Voor diverse

mensen onder
ons een hele

opgave. We

waren met zo'n

vijftig personen

en werden
opgesplitst in

drie groepen, allen werden voozien van een koptelefoon. Het
was overigens erg moeilijk om op het terrein en de installatie
binnen te komen. Het ritueel was, paspoort inleveren in ruil voor
een soort chipkaart waarmee alle deuren en poorten konden
worden geopend. U blijft bij de rondleider; u draagt een helm,



telefoon uit en eventueel samen met fototoestel en tas in een

kluisje opbergen. Voordat we naar binnen gingen werd iedereen

gefotografeerd, het zijn erg strenge regels, die er in zijn gekomen

na de bewuste 11 september. Dat de systemen bij de deuren en

poortjes niet altijd werkten zoals het moest, hebben we uiteraard

op de koop toe genomen. We hebben naast de turbine gestaan

die met een enorm geraas zijn werk deed. Het was imposant en

interessant om te zien en mee te maken. Buiten hebben we

naast de enorm hoge koeltoren gestaan en gezien hoe het koel-

water met geraas naar beneden kwam.

Na deze voortreffelijk geleide middag werden we verrast met

een drankje naar keuze en ik kan u zeggen dat de Palmpjes, de

blondjes, de cola's en andere frisdranken sissend naar binnen

gingen.

Dank u, organisatie van de Kerncentrale in Doel. Het was de

moeite waard.

CGPA Gilze Rijen bezoekt Geilenkirchen
en voorlichting bij de Awacs

vliegtuigen. We werden har-

telijk ontvangen en kregen

eerst een korte rondleiding

per bus over de zeer grote

vliegbasis (620 Ha, met o.a.

wi n kels, sportterreinen, grote

hangars, simulator en ver-

schillende eetgelegenheden.

Er werken 3000 militairen

en burgers uiï 12 verschil-

lende NATO landen) Daarna

streken we neer in de "Star

Chief" voor een zeer smake-

lijk lopend buffet. Na afloop

daarvan kregen we een uit-

Op 4 april rond 09:30 uur vertrok een

gezelschap van 30 mensen naar de vlieg-

basis Geilenkirchen voor een rondleiding

gebreide presentatie door de Nederlandse

PRO met lichtbeelden en video. Vervolgens

werden we met een "crewbus" naar een

(door Frans B/osser)

Awacs vliegtuig op het platform gebracht,

waar 4 enthousiaste Nederlandse crew-

members ons uitgebreide informatie gaven

in en buiten het vliegtuig. Na afloop later

in de middag werden we ontvangen in de

Nederlandse Support Unit voor een ouder-

wetse aangeklede social, waar de dames

venruend werden met een lekker (speciaal

gehaald) wijntje en de heren met een koud

biertje. De stemming was zeer geanimeerd

en ook de Plv Cdt Geilenkirchen (natuurlijk

een rasechte Nederlander) was hierbij

aanwezig. Als dank voor de excursies, die

wij mochten organiseren bood de voozitter

een bijdrage aan de tap aan, hetgeen in

dank werd aanvaard,

Hiermee zijn ook de volgende excursies

vezekerd van een warm onthaal.

De zomersocial met BBQ van CGPA Eindhoven (doorLudoDamen)

Op 20 juni was het dan weer zover. Tijd voor onze

jaar-lijkse zomersocial met barbecue. Begunstigd

door uitstekend weer hadden ongeveer 125 gasten

ingeschreven voor deze social en de stemming zat

ef n'eteen al goed in. Onze voorzitter heette de aanwe-

ztg..'.i,e1kom en wenste hen een genoeglijk verblijf toe.

Va^,','ege het goede weer zat iedereen natuurlilk buiten

eÍ^ eter zich de barbecue en drankjes goed smaken,

Oo< ,',erden natuurlijk oude contacten vernieuwd en

r,,/etens','.'aarCrgheden met elkaar uitgewisseld.

Erg p ezter g'",ras dat de plv. Commandant, Luitenant-

kolonel H. Schoorlemmer, een kijkje kwam nemen en

zich onderhreld met verschillende aanwezigen.

De PARESTO had zich wederom uitstekend van haar

taak gekweten, r,vant het gebodene was van prima

kwaliteit. Een welgemeend dankjewel was dan ook zeer

verdiend. Als het gezellig is dan gaat de tijd snel en

voor je het weet wordt de sluiting aangekondigd.
Al met al kunnen we terugzien op een bijzonder
geslaagde middag.



CGPA Leeuwarden bezoek Bronbeek
Soms draagt mooi weer bij aan het

slagen van een evenement, vooral als

het zich afspeelt in de open lucht. Bij

een bezoek aan een museum is het weer
niet zo van belang, wel is het lekker om

in het zonnetje op de bus te wachten.
Op die manier begon ons uitstapje naar
Bronbeek. Zonder veel oponthoud tijdens
de reis kwamen we aan bij het KTOMM

(Koninklijk Tehuis voor Oud Militairen en

Museum) zoals "Bronbeek" tegenwoordig
heet. Na ontvangst met een kopje koffie

en spekkoek in de Kumpulan, werden we
in de hal van het museum opgevangen

door twee gidsen die elk een helft van ons
gezelschap onder hun hoede namen. Een

bezoek aan een museum is altijd leerzaam
en daar vormt Bronbeek geen uitzonde-
ring op. Mooie exposities met duidelijke
uitleg geven heel wat meer inzicht in de
periode waarin Nederland vanaf de tijd
van de handelsposten van de VOC

tot aan de soevereiniteitsoverdracht,
"zetbaas" was in lndonesië. Maar als deze
materie ter plaatse wordt toegelicht door
een stel geweldig enthousiaste gidsen die
naast allerlei wetenswaardigheden ook

heel veel feiten uit het dagelijkse leven

vertellen, dan begint het verleden tot leven

te komen. Plotseling besef je wat een kris

voor de bezitters ervan betekent. Hoe het

leven in een desa zich afspeelde en hoe

de Nederlandse militairen hun ogen uit-

keken omdat zij, rechtstreeks zonder veel

voorbereiding, uit het koude Holland in

een totaal andere cultuur terecht kwamen.

Andere gewoonten en gebruiken, andere

omgangsvormen, andere godsdienst en

levensfilosofie en een totaal ander klimaat;

een wereld van verschil.

Als je dan voor de grote plattegrond

staat waarop lndonesiê is afgebeeld en

je ontdekt dan ergens links op die kaart

Nederland op dezelfde schaal afgebee d,

dan komt de vraag bij je op: "Wie dach-

ten wij wel te zijn om zo'n immens groot

land te kunnen besturen". Dan dan volgt

er een onverurachte ontmoeting, sinds

enige tijd bewoner van Bronbeek maar als

actief dienende luchtmachtmilitair over-

goten met het'Leeuwardensop', treffen

we Adjudant Tjitse van der Muur; inmid-

dels 85 jaar en daarmee waarschijnlijk de

oudste "postactieveling" van Leeuwarden.

Omdat wij als postactieven toch ook al

wat jaren achter de rug hebben is er met-

een herkenning. Hee, dat is die 'stip" d e

in de aanbouw van hangar 3 ,.',rerkte brl

het KWB. Met ziln verieden n lrdores e,

waar hij 31.2- laar als dwangarberder aan

de Pakan Baroe spoorweg heeft moeten

werken, lijkt het wel of hij zo uit een van

(door Ton Lelie)

de verhalen uit de v trines de werkelijkheid

is ingestapt. Hij v;ordt door onze groep

meteen "geadopteerd" en bij de groep
ingedeeld. Het bezoek wordt afgesloten
met een rijstmaaltijd die alleen maar op
Bronbeek geserveerd kan worden, in een

woord onvergetelijk. Als eregast hebben

wij Adjudant van der Muur uitgenodigd om

met ons aan tafel te gaan, het was goed te
zien dat ook voor hem deze dag bijzonder
geslaagd was.

De terugreis ',,erliep zonder noemenswaar-

d ge bi;zonderheden, moe maar voldaan
zocht iedereen na terugkomst op de
vliegbasis zijn eigen "stek" weer op, een

geslaagde dag met goede herinneringen.

CGPA Gilze Rijen naar de Open Dagen
Op zaterdag 17 juni jl. was voor de leden van de contactgroep
postactieven regio Gilze-Rijen een dagtrip per bus georgani-
seerd naar de Open Dag op de vliegbasis Leeuwarden. Voor

onze begrippen een wereldreis! Vooraf werd rekening gehouden
met files onderuueg maar tot vlak voor Leeuwarden verliep de
reis zonder enige vertraging. ledereen keek uit naar een mooie

(door Willem Logt)

grote venvachtingen. De penningmeester veroarzaakte echter
veel ongeloof toen hij vertelde dat een deelnemer een ultralicht
vliegtuigje zou voorvliegen in formatie met ganzen. Toen vlak na

de bewering van dit bestuurslid de eerste file zich toch nog aan-
meldde greep de voorzitter de microfoon en vroeg zich dan ook
af hoeveel alcoholische drank de penningmeester had gebruikt
voordat hij meende dat deze formatie echt bestond. De man

aan wie wij onze kas toevertrouwen hield echter voet bij stuk en

onder veel gelach werd hem het voordeel van de twijfel gegund.
Gelukkig voor hem en tot veel plezier en verbazing van de ande-
ren bleek de ganzenformatie echt te bestaan en toonde een
perfecte show. De voorzitter had zijn lesje geleerd en zal in het

vervolg iets voorzichtiger zijn voordat hij bepaalde belveringen
van anderen in twijfel zal trekken. Overigens hadden de Gilze-
naren een prachtige dag, mede door de gastvrile ontvangst van

onze collega's in Leeuwarden.

De terugtocht verliep verder zonder problemen en om ongeveer
acht uur's avonds reed de bus weer onze thuisbasis op.

dag en

vooral de

deelname

van het

formatie-

team van

de Ame-

ri kaanse

Marine

(de Blue

Angels)

wekte

sïlr



Varia, Varia, Vaariaaa
OPROEP !

Momenteel wordt gewerkt aan de eerste vierdelige Nederlandstalige
muziekencyclopedie dat alle Nederlandstalige artiesten en hun grammo-
foonplaten uit de jaren 1945-2000 beschrijft. Deel t handelt over de periode
1945-1960. ln de jaren vijftig nam het Luchtmachtkoor enkele grammofoon-
platen op waaronder lk sta op wacht en Moeder wat is je dochter lief.

Zijn er nog postactieven die in dit koor hebben gezongen?
Reacties graag naar:
Marinus Vermooten - Molengracht 3 - 1781 NA Den Helder
tel.: 0223-61 6969 - e-mail: m.vermooten@quicknet.nl

UW MILITAIRE LOOPBAAN
Het is even wennen maar "paars" is een begrip dat niet meer is weg te denken uit

onze krijgsmacht. Ook de nieuwe benamingen als Paresto, DMO en Commando
Diensten Centra moeten nog inburgeren en dat gebeurt snel wanneer je van de
diensten van deze instellingen gebruik gaat maken.
Voor postactieven zal dit niet vaak meer voorkomen maar soms..........
Het Commando Diensten Centra heeft een Bedrijfsgroep lnformatievooziening
waar ook een Bureau Registratie en lnformatie Ontslagen Personeel is onderge-
bracht. De mogelijkheid bestaat om bij dit bureau een uitdraai van uw Staat van
Dienst aan te vragen. Op de Open Dagen op de Vlb Leeuwarden stond een stand
die aan belangstellenden een aanvraagformulier verstrekte. Bij het napraten over
de Open Dagen bleek dat er op ruimere schaal belangstelling bestaat onder
postactieven voor deze service, alleen de manier van aanvragen was niet bij ieder-
een bekend dus hier het adres waar u een aanvraagformulier kunt krijgen.

Ministerie van Defensie - Commando Dienstencentra
Bedrijfsgroep lnformatÍevoorziening Dienstencentrum Documentaire lnformatie
Bureau Registratie en lnformatie Ontslagen Personeel
PosÍbus 7000, 6460 NC Kerkrade

Besturen van CGPAs kunnen bij ons een (elektronische) kopie aanvragen die
ten behoeve van hun leden vermenigvuldigd kan worden,

CGPA Vliegbasis Leeuwarden - Ton Lelie

Het verblijf van 2 GGW en 22O Sqn in Schóppingen in boek
vastgelegd (Rectificatie)
Na de zeer succesvolle reunie van 2 GGW en het 220 Squadron in Schóppingen
is door de inmiddels gepensioneerde gemeentedirecteur Hans Dielman een
boek geschreven over het verblijf van de Staf 2 GGW en het 220 Sqn. Om
misverstanden te voorkomen dient duidelijk ïe ziln dat het boek niet ingaat op
de squadrons buiten Schóppingen, Beschreven wordt de totstandkoming van
de kazerne, de instellingen, de woningen, de school, het PMC en de mare-
chausseekazerne. Het boek is in het Duits geschreven. Ook de culturele en
sportieve activiteiten zijn niet vergeten evenals het bezoek van Z.K.H. Prins
Bernhard, Kardinaal Alfrink, minister Vredeling, e.a. Verscheidene Nederland-
se 'Schóppingers' hebben een bijdrage geleverd aan dit boek. Na de sluiting
van de kazerne is deze gebruikt voor andere doeleinden. Ook hier wordt ver-
slag van gedaan.
Het boek zal naar veruuachting in september/oktober uitkomen en kost € 9,50
inclusief verzendkosten. Dit bedrag kan gestort worden op girorekening
1890916 t.n.v. FD. Kuil en H.L.J. Kuil-Moorees te Enschede. Wilt u in
verband met de verzending uw volledige adresgegevens vermelden in de
rubriek'Mededelingen'?
Nadere informatie b| Leny en Koos Kurl, Schabbinklanden 37,7542 DH
Enschede, e-mail: lekokuil@planet.nl, tel.: 053 47 69 830.

Van de CGPA Leeuwarden ontvingen
het volgende:

UW POSTACTIEVENI(MRT
De KLu heeft in de jaren voorafgaande
aan maart van dit jaar voor haar
Postactieven een zgn.'Doelgroepen-
kaart' ontwikkeld. Sinds maart van dit
jaar zijn de besturen van alle vereni-
gingen bezig met de invoering hiervan.
ln het maartnummer van KluPactief
was een inschrijfformulier bijgevoegd
waarop U bepaalde gegevens kon
invullen, maar de mogelijkheid om
adres en telefoonnummer te noteren
ontbrak. Voor onze leden maakt dat
niet uit want daarvan hebben wij de
gegevens. Van de postactieven die
wel in Den Haag staan geregistreerd
maar geen lid zijn van onze contact-
groep, hebben wij die gegevens
echter niet. Ondergetekende heeft
de betreffende formulieren naar
het Bureau Postactieven in Haag
gestuurd met het vezoek om adres
en telefoonnummer te vermelden.
Na een aantal weken kregen we die
terug met de verlangde gegevens.
Vervolgens zijn wij gestart met telefo-
nische afspraken voor het maken van
de benodigde foto. lntussen werd er
formulier na formulier ingevoerd in
de computer en werd een aanvang
genomen met het fotograferen van
leden en niet-leden. Wij hebben een
groot aantal telefoontjes gepleegd
maar zijn er niet in geslaagd om
iedereen te bereiken. Om de kans
met u in contact te komen te ver-
groten gaan we de procedure uitbrei-
den. U maakt een afspraak met ons
en wel op de volgende wijze.
Met ingang van 5 september kunt u

op dinsdag- en woensdagmorgen
gedurende 3 maanden van 09.00 tot
12.00 uur bellen naar ons PA-kantoor
op de vliegbasis, telefoonnummer
058-2346296, behalve op dinsdag
'19 septembet '17 oktober en
21 november: U maakt dan een
afspraak om de foto te laten maken;
dal zal op een van de volgende
woensdagmiddagen daarna kunnen
gebeuren.
Met de hoop u van voldoende gege-
vens te hebben voozien wens ik u
een plezierige zomer toe.

Meinte Cafs,
SecreÍaris CG PA Leeuwarden
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In het juninummer werd een foto
van een "dummy-104" geplaatst.
Harm Kanis schreef ons een uitge-
breide brief over deze "dummy-04",
hij schrijft o.a.:

"ln de aanloopdagen van de F-104
verschenen in de media berichten
over haarscheurtjes in het neuswiel
van de F-104. Mogelijk zoudit het
gevolg zijn van te hoge snelheden
van de F-104 trekkers. Van deze trek-
kers werd daarom de hoogste ver-
snelling geblokkeerd en er werd een
ploeg speciale trekkerchauffeurs
(dienstpl ichtigen) geformeerd (Harm
was één van die chauffeurs).
Om deze trekkerchauffeurs te trainen
in het rijden met de F-104 werd in
nov/dec 1965 een dummy F-104
geconstrueerd. Het frame was gelast
van lichte buis en bedekt met helder-
geel doek, mogelijk met veel spanlak
want het doek zat keurig strak. De
afmetingen waren zoals een echte
F-104. Helaas was de dummy een
heel klein beetje scheluw (dat mocht
je niet hardop zeggen) waardoor het
achteruit rijden behoorlijk moeilijk
was. Je kon met de dummy wel uit-
stekend oefenen, op een veilige wijze
en op de gekste plekken. Omdat het
de achtezijde van de dummy open
was kon je ook goed leren hoe je de
kisten in de hangars moest parkeren.
Visgraatopstelling, kont naar de muur
toe, netjes boven de streep en stabi-
lo net tegen het doek aan Nadeel
was wel dat de dummy nauwelijks
massa had en zich daarom niet hele-
maal als een echte F-104 gedroeg.

Maar het was een prima hulpmiddel
om de "slag" te pakken te krijgen,
wat voor velen niet meeviel. Maar
omdat je met de dummy op een ach-
terafplekje kon oefenen (er was
immers geen "remmeleur" nodig !!)
heeft iedereen van mijn ploeg het
onder de knie gekregen. Het succes
mag blijken uit het feit dat deze
ploeg trekkerchauffeurs in een perio-
de van 12 maanden geen bakkie met
de kist heeft gehad (zelfs geen pitot-
buis uit het lood). Op de één of
andere manier leefde je voortdurend
met het volle besef dat er mensenle-
vens vanaf konden hangen, binnen
de ploeg werd je vanzelf heel fana-
tiek op "schadevrij" rijden met de
trekker"

Oud-kapitein Mr. L.J. Meiresonne was
in die ti.1d PR officier op Eindhoven
en reageerde op een artikel over de
dummy-104 in de Vliegende Hollan-
der uit die periode. Er was door de
VH een wedstrijd uitgeschreven om
de dummy een naam te geven.
Meiresonne reageerde door de naam
"Nep-O-Four" bij Leeuwarden voor te
stellen , zowaar werd dit voorstel
overgenomen en Meiresonne mocht
de prijs van 25 Hollandse guldens in
ontvangst nemen.

Harrry Vinge; oud motormonteur van
de Vliegbasis Volkel en later geplaatst
als 'vakofficier' bij het 299 sqn op de
vliegbasis Deelen, vertelt samenge-
vat het volgende over de foto met
daarop de "autogiro"F-1 04G:

"Tot mijn verbazing en vreugde trof ik
hier de omgebouwde F-'104G aan als
trofee van de TD van het 299 sqn. Bij
mijn afscheid van het 299 sqn, werd ik
hier zelf nog mee rondgereden over
de vliegbasis om zo afgevoerd te
worden.
Wat is nu het verhaal hierachter?
lnderdaad werd de F-104G als
irrstructremateriaal gebruikt door de
LETS. De LETS was in het verleden
gehuisvest op Grootheidkamp en Vrij-
land, op Vrijland waren voornamelilk
de opleidingen voor vliegtuigonder-
houd gehuisvest totdat de nieuwbouw
gereed was van de LETS en alles
gecentraliseerd werd. De gebouwen
en hangaars werden toen gebruikt
door velerlei doeleinden en ook waren
er wat wazige kantoren. Dit was dan
ook goed te zien, want bij sommige
gebouwen zag men zelfs kans om er
hun eigen volkstuintje aan te leggen,
er was er zelfs eentje die zijn volks-
tuintje met de main-rotorbladen van
de Bólkow had afgezet. De D-BO9B

werd niet verplaatst naar de LETS
want men beschikte inmiddels over
nieuwer instructiemateriaal, nu ging hij
dienst doen bij de R.R.R. (rapid run-
way repair) om hiermee het een en
ander te simuleren. Het 35-jarig jubile-
um van het 299 Sqn. in 1991 kwam in

zicht en de TD. van het 299 Sqn.
bedacht deze ludieke actie. Ze eigen-
den zich de D-8098 toe om deze om
te bouwen en deze te plaatsen op het
dispersal voor het Sqn- Hangaar om
het squadronfeest op te leuken. Een
geslaagde actie want hiermee werd
een band geschapen van jets naar
helikopters, want in het verleden
waren dit twee aparte wereldjes.
Hopelijk hiermee wat duidelijkheid te
hebben gegeven over deze historie".

Naar aanleiding van de foto's van
de camouflagepakken heb ik van
J.A. van der Woll C. Smith (Aoo bd),
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J. Schoonderwoerd (Aoo bd) en
K. van Diermen uiterst waardevolle
informatie ontvangen over deze
camouflagekledi ng. Samengevat:
ln januari 1951 werd op de L.O.K.S.

in Breda de onderofficiersklas van

Schoonderwoerd "uitverkoren" om in

Foto 1. Gaarne nadere informatie over deze external
store voor een KLu F-84F of een F-'104G. Betreft het hier
mogelijk een dummy nuke?

Foto 2. Op 15-07-1959 werd deze opname gemaakt op
Leeuwarden t.g.v. de 1000ste sleepvlucht. Opmerkelijk
is de registratie N-87 van de Hunter want volgens alle
beschikbare bronnen was de laagste registratie N-100.
Wie kan ons uit de puzzle helpen?

Foto 3. Op deze KLu F-86K is op de romp boven de vleugel
nog duidelijk te lezen "R FOR". (bij USAF kisten stond in die
periode altijd op de romp "US AIR FORCE".) Echter op het

neusdeel van deze F-86K is het ontbrekende "US Al" niet

zichtbaar Verklaring

kan zijn dat de neus

van een F-B6K is

bevestigd aan de
romp van een USAF

F-BOD. Een andere
optie is dat de
F-BOK eerst met

USAF markings
heeft gevlogen.

deze camouflagepakken proef te
draaien tijdens velddiensten. Bij

wijze van uitzondering heeft de klas
dat jaar ook de Vierdaagse in

Nijmegen gelopen (als eerste Lucht-
machtdetachement) in het camou-
flagepak. Na deze proefperiode is

het pak ingevoerd bij de rekruten op
de LIMOS als velddienstkleding.
Ook bij de zgn "evasion en escape"
oefeningen werd deze kleding
gedragen door het vliegend perso-
neel. J. van der WolÍ stelt dat in
1952 niet iedereen even enthousiast
was over het camouflagepak daar

het pak nogal sterk herinnerde aan

de uniformen van bepaalde Duitse
eenheden uit WO ll. Zowel K van

Diermen als C.Smith schrijven dat
deze camouflagepakken ook na

WOll in de "Oost" werden gedragen
door de Nederlandse militairen.
Oud-collega's, bedankt voor jullie
interessante informatie waardoor ik

weer in staat ben een stukje KLu

verleden vast te leggen.
Verder heb ik naar aanleiding van
de hiernavolgende foto's nog een
aantal vragen waarbij u me mis-
schien uit de droom kunt helpen:

Foto 4. Een Bo-105 (B-80) in "formatie" met een F-'l6B
(J-654) van 323 Sq boven de Waddenzee. Onbekend is

de reden waarom en de datum waarop deze "formatie-
vlucht" heeft plaatsgevonden. lk houd mij aanbevolen
voor nadere informatie.

Foto 5. Deze opname is waarschijnlijk in de jaren 60 op
de Vliegbasis Soesterberg gemaakt. Verder is niets
bekend over de aÍgebeelde "voertuigen" en personen.
Wie kan mij verder helpen?

Uw reacties voortaan gaarne sturen naar:

B. van den Broeke - Pr. Kennedylaan 212
2343 GW Oegsfgeesf - tel.: 071 517 36 26
e-mai I : be rti re n e@case ma.n I
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Onder het genot van een hapje en

een drankje werd bijgepraat en

werden oude herinneringen opge-
haald door oud-collega's die elkaar
soms (tientallen) jaren niet gezien
hadden. Bij dit soort gelegenheden
wordt maar weer eens bevestigd dat
onze KLu eigenlijk een grote familie
is! Een familie waarmee de banden
blijven bestaan ook als men voor de
laatste keer de deur op het onder-
deel achter zich heeft dicht getrok-
ken. Ook onze oud-collega's die niet
meer zo goed ter been waren, getui-
ge sommige in een rolstoel weer
andere zittend op een scootmobiel,
waren gelukkig aanwezig om de
sfeer van 'Klu-ers onder elkaar"
weer mee te maken. Geweldigl

Sinds enkele jaren is het een goede
gewoonte geworden om langdurig
zieke of gehandicapte kinderen uit
de regio als speciale gasten van de
Koninklijke Luchtmacht uit te nodi-
gen om op de Open Dagen aanwe-
zig te ziln waarbij de CCPKLu, en dit
jaar de leden van CGPA Regio Leeu-
warden rnet ondersteuning van de
Vliegbasis Leeuwarden, als gastheer
of gastvrouw optraden . Deze Open
Dagen is gekozen voor steun aan
langdurig zieke en gehandicapte
kinderen. Op de vrijdag waren 220
kinderen met begeleiding van onder
meer Revalidatie Friesland, Lyn-

tíl= t(^rRt4*

Blue Angels, de Franse en ZwtÍserse
demonstraties en natuuilijk van
ons "eigen"Luchtmacht. Namens
alle leerlingen en begelerders van

Schoo/ Lyndensteyn wrllen we allen
die dit mogelijk gemaakt hebben
dan ook hartelijk danken!

Ook in de regionale pers werd ruime
aandacht besteed aan het fenomeen
Postactieven van de Koninklijke
Luchtmacht, getuige een artikel
in de Leeuwarder Courant met de
kop "Gehandicaptenzorg door de
postactieve mi I itai ren" :

. . . ..postactieven, oud-werknemers
die elkaar na het einde van hun
loopbaan blijven ontmoeten en zrch

voor hun
oude baas
blijven
inzetten,
vormen een
groeiende
groep
binnen de
Konink-
lilke Lucht-
macht. Van

hen run-
nen er 45

tijdens de Open Dagen de specrale
tenten met daailn het ontmoettngs-
punt voor postactieven zelf en voor
langdurig zteke en gehandicapte
kinderen. Maar ntet alleen dat, want
ook zijn de postactieven rnzetbaar
bij het begeleiden van schoolktn-
deren b| rondleidrngen, helpen b|
het stagelopen of ondersteuning bi1

projecten. Noem het, en de postac-
tieven staan klaar.

Zonder anderen tekort te willen
doen, is het op zijn plaats om een

t
Gá
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Open DageÍl
De Open Dagen in Leeuwarden liggen op het moment waarop deze
KLuPActief bij u op de mat valt al weer geruime tijd achter ons.
De dagen mogen een groot succes worden genoemd, niet in de laatste
plaats door het prachtige weer, met name op de zaterd"g, waardoor de
vliegtuigen tijdens de airshow hun volledige (hoge) programma konden
vliegen. Ofschoon ik al veel Open Dagen heb bijgewoond blijft het toch
iedere keer weer een geweldig spektakel. Ook de Postactieventent was
weer een groot succes als ontmoetingspunt en werd op beide dagen
druk bezocht door de oudgedienden.

densteyn in Beetstetzwaag, Talant

Leeuwarden en GGZ Friesland/de
Swing aanwezig. Zalerdag waren er
ongeveer 130 kinderen met ouders
en begeleiders van onder andere
Talant Stiens, Jeugdhulp Friesland,
Zorggroep Noorderbrug en Woon-
vorm Florastate Leeuwarden aan-
wezig om van al het gebodene te
genieten. Een

aantal van hen

werden met rol-

stoelbussen naar
de tent gebracht.
Dat de geste van

de KLu erg werd
gewaardeerd
moge blijken uit

een fragment van

een brief ontvan-
gen van Revali-

datie Friesland
uit Beetsterzwaag, mede namens
School Lyndensteyn:

....De ontvangst was fantasttsch!
Zowel het vervoen de accommo-
datie in en rond de tent, het aan-
gepaste sanitair als de catering
waren geweldig geregeld. Het is
voor de meesfe van onze leerlingen
eigenlijk niet mogelijk zelfstand ig
aan dit soort festiviteiten deel te
nemen, alleen het vervoer al ts
een grote hrndernrs. Maar nu heeft
iedereen kunnen genieten van de
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teeuwardem
man te noemen voor zijn vele en
goede werk in de voorbereiding
en de coórdinatie in de Kindertent
tijdens de Open Dagen: Meinte
Cats, bestuurslid en vrijwilliger van

de CGPA Regio Leeuwarden. Zijn

bijdrage was voor velen ontwape-
nend , zeker voor de kinderen een

genot en voor de KLu een goede
uitstraling in de regio.
En wat vinden de postactieven, in

dit geval van de Vliegbasis Leeu-
warden zelf , van deze Open Dagen
op 'hun basis'? Wel, lees het vol-
gende verslag en zie de daarbij
behorende foto's:

.l

Contactg roep Postactieven

De Contactgroep Postactieven Vlb
Leeuwarden heeft op deze basis
haar plaats in de organisatie wel
gevonden. Een eigen mailadres,
eigen accounts in KLUIM, een eigen
postadres, een eigen kantoor in
K-5 (kam er 2.26) en goede contac-
ten met de basisleiding en diverse
instanties op het veld. Gewoon
goed ingeburgerd, zo goed zelfs
dal ze bijna niet meer opvallen.
Tijdens de Open Dagen van 16 en
17 juni jl. timmerden ze wat meer
aan de weg. Deelname aan de
activiteiten sprong direct in het oog
doordat de Postactieventent en de
tent voor ontvangst van minderva-
lide kinderen uit de regio (met hun
begeleiders), direct naast elkaar op
een prachtige locatie waren gezet.

en de Open Dagen

Aangestuurd vanuit het Bureau
Postactieven/Chef Kabinet in Den

Haag, waarvan de bezetting com-
pleet aanwezig was, werden beide
tenten "gerund" door deze mensen
én een aantal vrijwilligers van de
CGPA Leeuwarden.
Een succesformule! De PA-tent was
alleen toegankelijk voor Luchtmacht-
militairen en burgers die met FLO,

UKW FPU of pensioen de Lucht-
macht hebben verlaten. Nou, dat
zijn er heel veell Op beide dagen
had de sfeer in de tent veel weg van

een groots opgezette reunie.

Een drukte van belang en heel
gezellig. Omdat er vanaf het terras
en de ruimte op het gras ervoor een
goed uitzicht was op de vliegshow,

bleven er heel wat'postac-
tievelingen' op deze plaat-

sen achter om het vliegend
gebeuren te zien. De vele
positieve reacties die we
kregen ontlokte een van de
vrijwi ll igers de gevleugelde
uitdrukking: "Daar doen we
het allemaal voor".
Deze uitdrukking was, maar
nu in hoofdletters, onver-

kort van toepassing op de
kindertent. Het was een eer
en een groot genoegen om

voor deze groep kinderen gast-
heer/vrouw te mogen zijn namens
de Koninklijke Luchtmacht. Het

enthousiasme en de dankbaarheid
die wij van deze kinderen mochten
ontvangen was hartvenruarmend.

Onvenruachte reacties maar recht uit

het hart benadrukte de spontaniteit
waarmee op het gepresenteerde
programma werd gereageerd. Een

klein voorbeeldje, Martijn keek zijn
ogen uit toen ik hem vanaf de bus
met zijn rolstoel de tent induwde

...lawaaiig terras...

waar hem allerlei mooie spullen in

een tasje werden gegeven. Toen

ik hem even later naar het terras
bracht keek hij toch angstig en op
de vraag of hij het niet meer leuk

vond vertelde hij dat het binnen
wel goed had maar dat hij niet naar
buiten kon omdat hij daar doof zou

worden.
Zre vervolg op pagina 22.

...een groots opgezette re}nie
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Vervolg van pagina 19.

Wat was er aan de hand? De zusters
"thuis" hadden hem gewaarschuwd
dat er buiten zoveel lawaai zou ziln
dat je daar best wel eens doof
van kon worden, Na enige uitleg
begreep hij wel hoe dat bedoeld
was en genoot hij met volle overgave
van de vliegshow; vanaf het terras!
Dan de organisatie. Een heel goede
regeling was het toewijzen van een
"locatiemanager". Sergeant-majoor
Lub Dreijse was bij het inrichten
van de tent op donderdag én op de
twee andere dagen constant bij de
tenten aanwezig als aanspreekpunt.
Dat werkte perfect. Toen het nodig
was om nog wat last-minute zaken te
regelen wist hij de weg, maakte de
afspraken en tot onze verbazing (we

hebben natuurlijk een luchtmacht-
verleden met enige ervaring) kwam
het voor elkaar! De schoonmaak-
sters om 's morgens vroeg op de 2e
dag de tenten schoon te maken, de
werkploeg om het looppad naar de
tenten beter neer te leggen, het ver-
voer om tussen de middag "even"

de lunchpakketten op te halen, alles
verliep vlekkeloos,
Dat was ook het geval in de voorbe-
reidingen en de aanloop naar deze
dagen, het was goed zaken doen
met de Bureau Open Dagenorgani-
satie.
Wie ook hun beste beentje hebben
voorgezet ziln de vrijwilligers. Dat er
hier en daar ge'rmproviseerd moest
worden bleek noodzakelijk. Dat

zij daar uit eigen beweging in zijn
gesprongen en in voorkomend geval
de zaken alsnog regelden bewijst
alleen maar dat er in de groep
postactieven nog steeds de oude
Luchtmachtmentaliteit schuilt: "Niet
geregeld? Komt toch voor elkaar
want wij zijn er ook nog".
En kritiek? Was die er dan helemaal-
niet? Maar natuurlijk wel, er zijn altijd
dingen die beter kunnen, die zijn
ook genoteerd en worden bespro-
ken. Een hele geruststelling voor
ons is het gerucht dat we over twee
jaar weer mogen. Voor FLO-ers met
een zee van tijd, komt het wéér voor
elkaar; toch?

Uitsmijter.

Als laatste nog een verhaal. Bij de toegangscontrole
naar de tent meldde zich een kolonel in vol tenue, hij

wilde wel even in de tent kijken. De controleurs (die
overigens al een tijdje buiten hun rooster aanwezig
waren) merkten op dat een actief dienende kolonel vast
niet tot de categorie postactieven behoorde. Dat had-
den ze goed gezien vond de kolonel maar hij voegde er
aan toe: "lk vraag het eigenlijk voor de man die achter
jullie staat te wachten". Op de foto hieronder wordt wel
duidelijk waarom déze man zonder veel problemen door
mocht lopen.

Tot slot, kan worden gesteld dat wij in elk geval met
genoegen en tevredenheid terugkijken op een paar
mooie dagen en zonder veel overdrijving kan ik zeggen:
..EN DUIZENDEN MET ONS''.

Namens het bestuur van de CGPA Vlb Leeuwarden,
Ton Lelie ...de man dre achter jullie staat te wachten...

Zo maar wat wetenswaardigheden

Ofschoon op beide Open Dagen
gelukkig calamiteiten zijn uitge-
bleven bleek er toch nog een klein
drama te hebben plaatsgevonden,
"Helemaal niets van gehoord", hoor
ik u al zeggen. Toch wel, want wat
gebeurde er namelijk?

Wel, er /,s een kanarte verdronken in
zijn eigen waterbakje. Twee andere
vlogen zich te pletter tegen de tra-

lies van hun kooi vanwege een Toss

of situational awareness'. Het lawaai
van de laagvliegende straaljagers
Blue Angels leidde na veilddt tot
blinde paniek onder de vogeltjes
van een Leeuwarder vogelkweker.
De kanaries raakten door het geluid
in paniek en begonnen wild door
hun kooien te fladderen. Hoewel de
hulpverleilng snel op gang kwam
bleek redding niet meer mogelijk.

Viel er verder nog iets uit de
media te vermelden? Maar natuur-
lijk, wat dacht u van enkele com-
mentaren op de website van een
regionale krant?
"Kappen en opdoeken met die
troep, maak er maar een luchthaven
zoals Eelde van".
Maar de positieve reacties waren
gelukkig ver in de meerderheid,
getuige een paar voorbeelden:



"lk vind de open dagen van de
luchtmachf bes/rsf niet alleen herrie
en overlast. lk vind het namelijk een
goede zaak dat wij als burgers op
deze wijze kennis kunnen nemen
van de dingen waar de Luchtmacht
zich mee bezig houdt. En de show
daar omheen is besf spectaculair.
En dat het geluidsoverlast geeft, ach
dat is maar voor een paar dagen.

/Vee, dan het WK, daar heb ie weken

overlast van. Laat ze dat maar
afschaffen".

En:

"Voor iedereen die er niet b| is
geweest, het was geweldig. Van de
demonstratíes van de Blue Angels
waarb| je de spanning in je liif voelt

tot de combinatie van een Fransman
in een ULV met ganzen in formatie
(Christian Moulec) het was in een

woord super. Vermaak, educatie,
gratis entree en de vrijheid je eigen
consumpties mee te brengen, waar
vind je dat tegenwoordig nog?
Hulde en Dank voor iedereen die
aan de Open Dagen heeft meege-
werkt."

Ook onze gasten tijdens de beide dagen lieten zich niet onbetuigd zoals

uit de hiernavolgende reacties kan worden opgemaakt:

Propellervliegtuigen waren er ook,

de Jordanian Falcons. Volgens mij

weten zij niet dat er zoiets bestaat
als de Wet van de Zwaartekracht.
Wat een stijl, wat een loopings. De

oude Hawker Hunters waren er ook,

Uit Zwitserland. Het leek wel een

nest jonge vogels. Wat een vitaliteit,
wat een lef. Help, waar zijn mijn oor-

dopjes! Natuurlijk was Nederland
ook vertegenwoordigd. Met F16's

wisten ze ons te verbazen en te ver-

maken.

De climax was het optreden van de
Amerikaanse Blue Angels, in 1963

voor het laatst in Europa, maar nu

in Leeuwarden. Het dreigde een

anticlimax te worden. Ondanks hun

engelenstatus hadden de blauwe
engelen pech. Een klapband van

eén van de Angels zorgde voor een

half uur vertraging van hun stunts.

Maar wat we toen zagen was feno-
menaal. Wat een precisie, ze vlogen
op superkorte afstand van elkaar en

haalden de wonderlijkste toeren uit,

oorverdovend, oogverblindend ! Er

(door Bert Wemmenhove)

was veel meer te zien, op de grond
allerlei vliegtuigen, stands met infor-

matie, en wie zie ik daar in een klim-
wand? Hedwig (leerling S&O-klas)
en,., Renske!

En is dat Miranda daal zo hoog? lk
heb ook een ontdekking gedaan.

We hebben een rasechte stand-up
comedian op school. Martijn, wat
was jij grappig met je megafoon.
En wat een geluk dat de chauffeur
niet reageerde op jouw dringende
verzoek even bij jou achter in de
bus te komen, tenruijl we met een

flinke snelheid richting Leeuwarden
reden I

Het was een dag van snelheid,
gratie en saamhorigheid.

Open Dagvliegbasis
Vrijdag 16 juni, wat een dag! Leer-

lingen en personeel van het Voort-
gezet Ondenruijs van School Lyn-

densteyn uit Beetslerzwaag waren
VIP's. Dat overkomt ons nret dage-
lijks. We kregen een VIP-behande-
ling van de Koninklijke Luchtmacht
op de Open Dagen van de vlieg-
basis Leeuwarden.

De dag begon met een grote ver-

rassing voor acht leerlingen, zij

mochten een helikoptervlucht
maken en Dirk, die geluksvogel, hij

mocht mee om foto's te maken. Wie

dacht dat straaljagers alleen maar
kunnen schieten en vechten, vergist
zich. Wij hebben ballet gezien. Bal-

let op kilometers hoogte. Wij hebben
ook acrobatiek gezien. De Patrouille

de France vertoonde verbijsterende
toeren. Zij vlogen loodrecht omhoog
en waaierden in een kleurig rook-
gewaad weer naar beneden. De

bekende Engelse Red Arrows waren
er ook. Zij leken met hun negen
straaljagers wel een vliegende dia-
mant. Prachtig!



Van Talant Stiens ontvingen we woorden van dank.
Tevens kregen we van enkele kinderen tekeningen, waarvan we er twee laten zien:
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...bedankt voor alle goede zorgen die we hebben mogen
ontvangen tijdens de open dag van de vliegbasis. HeÍ
overtrof al onze verwachtingen! Als blijk van waarderrng
hebben een aantal bewoners en begeleiders iefs
geschreven en getekend. Dit willen we u dan bij deze ook
aanbieden. Wat ons betreft was deze dag zeker voor her-
haling vatbaar!

Vriendelijke groet, De Vr|etijdsbesfedi ng Talant SÍiens
Natalie Draaisma en Tynke de Groot

Auke de Wit van Talant Werk
en Dagbesteding Leeuwarden
zette haar bevindingen op
papier en van Sofia kregen
we een mooie tekening:

En verder
Van de zijde van de CCPKLu
was er eveneens enthousiasme:
"De Tent" stond er weer prima bij
en was mooi ingericht met name
ook door de prettige en uitstekende
ondersteuning van de zijde van de
Commandant Vl iegbasis Leeuwar-
den, Kolonel B(AF) Ruijs, en zijn
medewerkers. ln het bijzonder het
Hoofd BOD, Majoor bd. Bartel Via-
nen, en vele mensen in de verschil-
lende werkgroepen op de vliegbasis
zijn ons als CCPKLu en het bestuur
en vrijwilligers van de CGPA-Leeu-
warden, rekening houdend met de
bestaande mogelijkheden, uitge-
breid en plezierig ter wille geweest
om voor de KlU-Postactieven en de
Kinderen een uitstekende gastheer
te kunnen zijn. Daarin zijn we meer

dan geslaagd en voor ieders bijdrage
daarin: "petje af!".

Ook werd door ons, Post-actieven,
het bezoek in de "Tent" van de
Generaals Berlijn (CDS), van Baal
(lGK), de Jong (CLSK) en Bergsma
(CLSIíDPC) alsmede van de Kolonel
Habraken (Directeur van de Stichting
Veteraneninstituut), en de Adjudanten
N ieuwen h u is (Krijgsmachtadj udant)
en van der Sloot (Luchtmacht-
adjudant) erg gewaardeerd. Zi1 allen
spraken ook met veel lof over ons
"onderkomen" met de plezierige
reuniesfeer in het ontmoetingspunt
en de hartvenruarmende situaties,
gesprekken en activiteiten in de
Kindertent. Al rnet al waren deze
Open Dagen 2006 voor ons een
ovenrueldigend succes.

Dus, ingeslagen in deze weg, op
naar de Open Dagen 2007

Ten slotte
We kennen allemaal de uitdrukking:
stilstand is achteruitgang. Wel, hier-
van is met betrekking tot de postac-
tieven geen sprake. Zo loopt de
verdere invoering van de KMS-doel-
groepenkaart voor de postactieven
van de KLu meer dan naar wens,
dit niet in de laatste plaats door
de bijzondere inzet van de CGPA-
besturen, Als voorbeeld hiervan
moge dienen dat er al 3100 kaarten
zijn verstuurd. Daarnaast heeft aan
de prima verlopen 1 juli herdenking
op de Vliegbasis Soesterberg een
waardige KLu PA-delegatie deelge-
nomen. Dit alles is iets om trots op
te zijn.

Mijn speciale dank gaat uit naar
degene die de foto's bij het artikel
over de Open Dagen voor gebruik
beschikbaar hebben gesteld, t.w.:
Fotodienst Vlb. Leeuwarden, Foto-
dienst Vlb. Soesterberg, Arnoud
Schoor, Frank Visser, Gostar den
Daas, Pascal van Uffelen, René
Bouhuis en dhr. W. Dijkstra van
School Lyndensteyn.
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"Je spreekt met Anouk Bekker van de

KRO, spreek ik met lrma Beijer"?

Die voornaam gebruik ik al jaren niet

meer, het klinkt vreemd om toch te
moeten toegeven dalze niet verkeerd

verbonden is.

"We zijn bezig met het programma de

Reunie En we gaan over jouw 4e klas

gymnasium een programma maken.

Mag ik je een paar vragen stellen?"

De vierde klas middelbare school. De

klas die als grote gevaar de Mammoet

wet achter zich zag. Bleef je zitten, dan

kwam je op de HAVO of het VWO. Toen

was ik net 16. Nu ben ik 51. Dat is dus

zo'n 35 jaar terug. Toch komen bij de 28

namen die ze noemt, meteen gezichten,

verhalen, glimlachjes. Het was in die tijd
al zo daï ouders bang waren dat hun

kinderen aan de drugs gingen (toen

eigenlijk alleen nog soft drugs). Jonge-

ren gingen roken en draaiden stoer op

het schoolplein sjekkies. Ze liepen in

spijkerbroeken, zwarle t-shirts, leren

sloffen en een zeiljek. Het was een

Gemeentelijk Lyceum, ledereen die van

de andere middelbare scholen af ge-

stuurd was, moest bij ons nog terecht-
kunnen. Diversiteit dus. Mijn ouders

waren van het type: eerst werken, dan

beloning. Eerst huiswerk

maken, dan TV kijken. Eerst

afwassen dan koffiedrinken.

En roken was verboden,

vriendjes waren verboden, spijkerbroe-
ken waren verboden. Als je je best maar

doet dan kun je alles. En een goede

baan betekent dat je een goed mens

bent. Een overzichtelijke wereld creëer-

den ze op die manier: Soms wel moeilijk

omdat de rest van de school al die (voor

mij verboden) dingen wel mocht, of

gewoon wel deed. Anouk stelt nog een

paar vragen. lk antwoord makkelijk.

Totdat ze de vraag stelt: hoe denk je dat

de anderen in de klas naar je keken.

lneens weet ik het niet. Naar een timide

stil meisje met lang haar, dat geen

gekke dingen deed, denk ik. Saai.

En dan moet ik even slikken.

En de vraag die me nog langer bezig

zal houden: "ben je geworden wat je

toen wilde zijn".

Ben je geworden wat je 35 jaar geleden

wilde worden. Wist ik dat 35 jaar geleden

dan al? Tegenwoordig moeten jongeren

al heel snel weten walze willen worden,

want hun vakkenpakket moet gekozen

worden. ln mijn tijd waren opleidingen
zo breed, dat je nog alles kon worden,

En ben ik dan geworden die ik wilde
worden. lk wilde altijd schooljuf worden.

Maar toen ik wilde beginnen was er

geen werk. Dus werd het iets anders.

Werken overdag en 's avonds naar

school. Via verschillende opleidingen en

beroepen ben ik sinds 19BB geestelijk

verzorgen En dat past. Ook al had mijn

vorige baan meer aanzien en meer

salaris. Maar dit past bij mij.

Maar; goed, dan hebben we het over

een beroep. Over een baan. En ik ben

meer dan een baan. Ben ik nu als mens

geworden die ik wilde zijn. Wie wil ik

dan zijn? Voor mijzelf. Voor anderen?

En, is het dan nu af, ben ik klaar?

Bent u geworden wie u als mens wilde
zijn?

Wat had u als idee over wie u wilde wor-

den, 35 jaar geleden. En dan bedoel ik

niet alleen de baan. Misschien wilde u '
een goede militair worden. ls dat
gelukt? Of een goede moeder? En bent

u tevreden over hoe u het gedaan heeft.

Of heeft u soms (net als ik) dingen

fout gedaan, maar daar ook van

geleerd. Wie wordt er nu zonder
littekens oud?

Zou u nog.. ..........?

Morgen gaan ze het programma

opnemen. Eind van heï laar zal

het wel uitgezonden worden.

Daar, in die bank, daar zilze,
dat timide kind met lang haar.

Saai misschien.

Ondanks alle dingen die ze soms

niet goed heeft gedaan, toch

geworden wie ze wilde zijn.

lmmy Beijer

Stafl u c htm a ch t r a a d sv r o u w



Tourlijst 2007

11 januari IAMERSFOORT | 20:15
Theater De Flint 033-422 9229 www.deflint.nl
12 januari 

I

Theater De Nieuwe
13 januari I ZEIST
Figi 0900-3444
'19 januari 

I

Spant 035-69
21 januari 

I

Wo rld Foru m Convention 0900-3Ê0 50 00 www. c o n g re ss ce ntre. co m

www:de n i euwedoel en. n I

12 april I VALKENSWAARD | 20:15
Theater De Hofnar 040-207 4020 www.hofnarnl
13 april I DEVENTER I

Deventer Sc wvvw: deve nte rsc houwb u rg. n I

deleest.nl
14 april I

Theater De Leest ::r ;::ia r:i:..
18 april I ZAANDAtt/l,l20lf5
Zaa nth eate r 075-655 5333 ttwwzaanthe ate r. n I

19 april I ROTTERDAM 12.0:fl1
Nieuwe Luxor Theater 010-484 .3F,33 www.luxortheater.nl
20 april I ARNHEM | 20:í524 januari I ENSCHEDE t?.qi99

Twe ntse Sc h o uw bu rg 054*,ffi .ff@ ww w th e ate rd eve st. n l
25 januari 

I

Theater de Vest
26 januari I N
Stadssc
27 janu

3 febr

I maart I

Schouwburg De

2 maart I WINSC
Theater De Klinker
3 maartlRIJSW|JKl

Schouwbtrg:
u

ro maaiïf-'Ëoe I

De Reehorst 0318
17 maart I DRONTEN I

Theater De Meerpaal 770
22 maarl I AMS :í5
De Meervaart 020-410 771Í7 www.

24 maart I LENNE$,TIIDT (DLD) | 20:00
Sauerlandhalle
30 maart I Sï AAL | 20:00

3 www. stad sg e hoo na al ka m pe n. nl

wwvtdetamboernl

rij sw ij k se sch ouwb u rg. n I

sittard.nl

Schouwburg Arnhem
21 april I ALMELO I

Theater Hotel Almelo
26 april I VEGHEL I

De Blauwe Kei 0413-
27 april I VENRAY I

Schouwburg Yenray 047
28 april I GOUDA | 20:00
Goudse Schouwburg 0'l
9 mei I BEVERWIJK | 20:
Kennemer Theater 0251 -2
10 mei IGRONINGEN | 20:1
Martini plaza 050-5222 797

1í mei I HOORN | 20:00
Schouwburg Het Park

12 mei I ETTEN-LEUR I

Theater De Nobelaer 0
16 mei IOSS 120:15
De Ljevekamp 0412-648
17 mei IOSS | 20:í5
De Lievekamp 0412
18 mei I

De Lawei 0512
19 mei I HENG
MBOtheater
24 mei I NAALDWIJK
Schouwburg De
25 mei I CAPELLE
lsala theater 01

26 mei I CUIJK I

Schouwburg Cuijk 15 107 www
31 mei I BERGEN | 20:15

',sc houwb u rg - a r n he m. nl

.nl

Geert Teis theatq[4$F9-o r'
31 maart I EMMffI 20:15
Theater De Muzffil 0591-617
5 april I BREDffi20:00
Chasse
6 april I

Schelde

6-530 3'1 32 www.chasse.nl

Schouwburg De

l juni I UDEN I

ïheater Markant
2 juni 

I

Theater

0164-280 555 wvvw.

56 110 www.

56 110 www.'1 15-695 555 www.sch



Gillende meisjes, massa hysterie,
flauwvallende mensen. De Beatles
zetten vanaf eind jaren vijftig de hele
wereld op z'n kop. De zogenaamde

"Beatle-mania" is een feit. Vier gesti-
leerde jongens hebben hit na hit en

de wereld lijkt er geen genoeg van te
kunnen krijgen. ln Amerika komt het
openbare leven tot stilstand als de
Beatles hun eerste optreden hebben
in de Ed Sullivan Show.

Het Orkest van de Koninklijke Lucht-

macht presenteert met The Beatles in

Concert vanaf januari 2007 een thea-

tershow rondom de muziek van deze

4 ideale schoonzonen. ln The Beatles

in Concert zal deze muziek gebracht
worden door 4 echte vrouwen. Stoere,

krachtige vrouwen met ieder een zeer

sterk eigen karakter Via nummers als

All You Need is Love, Help en Please

Please Me, bezingen de vrouwen hun

eigen leven.

ln de afgelopen theaterseizoenen is

duidelijk gebleken dat het Orkest zeer
goed in staat is om rondom totaal ver-

schillende muziekstijlen een fantastische
theatershow te maken en de muziek van

de Beatles leent zich dan ook uitstekend

voor het talent van dit Orkest. En zoals

het publiek inmiddels gewend is, wordt
hierbij gekozen voor nieuwe, verras-

sende arrangementen van de zo zeer

bekende Beatlesnummers en een

verrassende cast. Deze bestaat uit Joke

Bruijs (bekend van onder andere Toen

was geluk nog heel gewoon, de André
van Duyn theatershow), Erica Yong

(De ontdekking bij Queen in Concert,
Sound of Motown), Talita Angwarmasse
(bekend van onder andere Saturday

Night Feve[ Jesus Christ Superstar) en

Laurie Reijs (bekend van We Will Rock

You, Saturday Night Fever).

aan optredens, wat dacht u hiervan:

1 oktober I ROTTERDAM | 14:30
Or,.-si :r Drumfanfare op Taptoe
Sportoaleis Ahay' The Netherlands Military Tattoo, matrneevoorstelling.
!nfo. www.nationaletaptoe.nl Tíckets: 0900 300 1250 Kortingsactre Defensie!
1 oktober I ROTTERDAM | 20:00
Orkest en Drumfanfare op Taptoe
Sportpaleis Ahoy' The Netherlanos n.,1"ilary Tattoo.
lnfo: www.nationaletaptoe.nl Tickets i.ri ,r, j00 1250 Kortingsactie Defensíe!
7 oktober | 'S GRAVENMOER | 20:00
Orkest met relatieconcert
lnfo volgt nog op www.luchtmachtkapel.nl
12 oktober I TONGEREN (B) | 20:00
Orkest met relatieconcert
Cultureelcentrum "De Velinx". Kaarten v,ruw.develrnx.be of affi2 (0)12 393800
13 oktober I HEYTHUYSEN | 20:00
Orkest met relatieconcert
lnfo Peter van de Hetlden A175-492478
í4 oktober I LEEUWARDEN | 20:00
Orkest en Drumfanfare op Taptoe. Taptoe Leeuwarden. Kaartverkoop vanaf
1 augustus: VW-Leeuwarden, Sophialaan 4, Leeuwarden, FEC-EXPO,
Heliconweg 52, Leeuwarden (via balie kantoren) , wwvt,taptoe-leeuwarden.nl.
Telefonische verkoop. Famrlte Boon, telefoon; 058 257 41 1g
15 oktober I ARCEN | 11:30
Promotieoptreden van het klarinetkl,,artet en koperkwartet van het Orkest.
Franz Pfanner Hurs. Toegana gratrs.
2 november I HOOGERHEIDE | 20:00
orkest met relat econcE'.
Gemeenteht'rs Ka:,-rl,- r1,:j ri9r939 (voorlichting Vlb. Woensdrecht)
3 november I VENRAY | 20:00
orkest rnet ccrraÊl
Sc h a u \// D Lt rg'./y i r a'.,, K a a r te rt v I a www. s c h o uwb u rg -ve n ray. n I

4 november I GENNEP | 20:00
orkest met r-e at econcert
Info Vri1ett1cl -1 dtchterbtj.nI
10 november I DEN BOSCH | 20:00
Orkest met Concert
Voor het Ltlianefonds. Provrnciehuis Den B:: .

11 november I DEN BOSCH | 20:00
Orkest met Concert

'. .'. !iIianefonds.nl

Voor het Lilianefonds. Provrnctehuis Den j _. _.-. inio. www.liltanefonds.n!
9 december I BREDA | 20:00
Orkest met concert
lnfo volgt nog op wvvw.luchtnta-ntkapel.ni
14 december I WOENSDRECHT | 12:00
Orkest met Kerstlunchconcert
Voor personeel Vliegbasis Woensctrecht
15 december I WOENSDRECHT | 12:00
Orkest met Kerstlunchconcert
Voor personeel Vl i eg basi s Woe nsd recht

Overigens zijn er ook nog in het vervolg van dit jaar een scala

I september I DEN BOSCH | 20:00
Orkest met concert 900 jaar Brabant T.g.v. 900 iaar Brabant.
Optreden met diverse artiesten op de vijver b| het provinciehurs Den Bosch.
3 september IAPELDOORN | 20:00
Orkest met relatieconcert
Kanaaloever in wijk Welgelegen
8 september I EINDHOVEN | 20:00
Orkest i.s.m. Het Brabants Orkest
Openluchtconcert op het civiele deel van V/iegoasrs E:ndhoven.
9 september I NIJMEGEN | í4:00
OPTIE: Orkest met relatieconcert
Organisatie Lions Club Níjmegen. Een concert voor gehandicapten.
I nfo. Dh r. Rozendaal A24-3230424
14 september I GROOTE GAST | 20:00
Orkest met relatieconcert
Sporthal, exacte gegevens volgen
15 september I BOLSWARD 120:00
Orkest met relatieconcert
Sporthal, exa,- ie gegevens volgen
22 september I GILZE RIJEN | 20:00
Orkest met relai .concert
Sporthar, exacte gegevens volgen
23 september I ROTTERDAM lmiddag
orkest er drumfanfare rnet marsoptreden
Streetoarac': .h.k.u. Tne Netherlands Milítary Tattoo. lnfo: wv,tw.nationaletaptoe.nl
27 september I ROfiERDAII I 20:00
Orkest en Drurniarfare op Taptoe
Sporlpa/er-c Aho,, -re ttetherlands Mrlilary Tattoo. lnfo: www.natronaletaptoe.nt
Tickets: 0900:. '25 lortingsaclie Deíensie/
28 september I ROTTERDAM | 20;00
Orkest en Drumfanfare op Taptoe
Sportpal eis Ahoy' The Netherlanct s M r I i tary Tattoo. I nio. vwvw.nation al etaptoe.nt
Ti ckets : 0900 300 1 250 Kortingsaci, e Defensiei
29 september I ROTTERDAII I 14:30
Orkest en Drumfanfare op ïaptoe
Sportpa/eis Ahoy'The Nethedanos '.1 ,i3r',, Taitoo. Jeugdvoorste\Iing. I
nfo:www.nationaletaptoe.nl Tickets .:rr--, -;,,rrl 1250 Kortrngsactte Defensie!
29 september I ROTTERDATI | 20:00
Orkest en Drumfanfare op Taptoe
SporÍpa/ers Ahoy'The Netherlands !,.'í :a,,, -a:ico. !ttfo y,nwwnattonaletaptoe.nl
Tickets:090A 300 1250 Kortingsactre Deíers i'
30 september I ROTTERDAT I t4:30
Orkest en Drumfanfare op Taptoe
Sportp al e i s Ahoy' T he /Vetherrands M t l r ta ry Taitcc, ql a !, n e e / oo.s rc l l i t1 g.

lnfo: www.nationaletaptoe.nl Tickets: 0900 30A 1250 Kcrttrcsacire ,eíersret
30 september I ROTTERDAM 120:00
Orkest en Drumfaníare op Taptoe
Sportpaleis Ahoy' The Netherlands Military Tattoo.
lnfo:www.nattonaletaptoe nl Trckets:0900 300 1250 Kcrtrrtqru,;1le psrersie/
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Verkeersveiligheid raakt iedereen
ln tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd is wetgeving

levende materie, Wijzigingen en jurisprudentie zorgen ervoor

dat wet- en regelgeving past in de actualiteit van vandaag. Het

sluitstuk van wetten en regels is controle op de naleving ervan,

onder het motto: "vertrouwen is goed, controle moet!" We

hebben het dan over handhaving. Ook handhaving verandert

voortdurend onder werking van de tijd. Zo kennen we voor wat

betreft de verkeershandhaving al enkele jaren het begrip 'zero-

tollerance'. ln dit artikel komen een aantal belangrijke wijzigingen

in de wegenverkeerswetgeving aan de orde en worden de vijf

speerpunten van de verkeershandhaving nader belicht.

Beginnende bestuurder
Een aantal jaren geleden is het begrip'beginnende bestuurder'

in de wetgeving opgenomen. Een beginnende bestuurder is de

bestuurder van een motorrijtuig, waarvoor een rijbewijs vereist

is, gedurende een periode van vijf(S) jaren na de datum waar-

op aan hem voor de eerste maal een rijbewijs is afgegeven,

voor zover deze afgifte op of na 30 maart 2002 (30032002)

heeft plaatsgevonden. Een beginnende bestuurder raakï ziin

rijbevoegdheid kwijt indien hij binnen de termijn van vijf jaar

na afgifte van zijn eerste rijbewijs, ten minste drie maal een

met name genoemde overtreding heeft begaan waarvoor hij

onherroepelijk is veroordeeld of een transactie heeft voldaan.

De schorsing kan ongedaan gemaakt worden na het met goed

gevolg afleggen van een regulier examen bestaande uit een

theorie- en praktijkproef. Gaat het om een alcohol overtreding

dan geldt sinds 01 januari 2006 een nieuwe alcohollimiet van

0,2o/w voor beginnende bestuurders en bestuurders van brom-

en snorfietsen tot 24 jaar. Overtreed men deze norm wordt het

rijbewijs c.q. bromfietscertificaat ingevorderd en volgt het ver-

plicht volgen van de Educatieve Maatregel Alcohol (EMA). De

kosten van de EMA zijn voor rekening van betrokkene.

Vervoer van personen in laadruimten
Was het vervoeren van personen in of op aanhang-
wagens en in open of besloten laadruimten van motor-

voertuigen nog niet verboden? Nee, niet expliciet.

ln sommige gevallen was het vastgestelde gedrag te

relateren aan een algemene strafbepaling in het ver-

keersrecht. Sinds een half jaar geldt dat het vervoer
van personen in dergelijke omstandigheden uit het

oogpunt van verkeersveiligheid niet wenselijk is en

daarom verboden. Dus tijdens het rijden geen personen

meer in een achter de auto gekoppelde caravan en

geen personen meer los in een al dan niet afgesloten bagage-
ruimte van een auto. De woonruimte in een kampeerauto wordt
daaronder mede begrepen. Beoogd wordt dat alleen op in het

motorvoertuig aanwezige daartoe bestemde en ingerichte

zitplaatsen personen mogen worden vervoerd.

Vervoer van kinderen
Vanaf 01 maart 2006 gelden de nieuwe regels voor de veilig-

heid van kinderen in de auto. De basis regel is dat kinderen

kleiner dan 1.35m zowel voorin als achterin een goedgekeurd

zitje of zittingverhoger moeten gebruiken in combinatie met

een veiligheidsgordel. Kinderen groter of gelijk aan 1.35m

moeten de beschikbare veiligheidsgordel gebruiken. Zitjes en

verhogers mogen zowel voorin als achterin gebruikt worden.

Behalve als een kind voorin vervoerd wordt in een zitje dat

tegen de rijrichting in is geplaatst als daar een airbag zit die

niet is uitgeschakeld. Er is rekening gehouden met een aantal

u itzonderi n gen, zoals:
. Helemaal geen gordels aanwezig. Kinderen tot 3 jaar mogen

niet worden meegenomen. Kinderen van 3 jaar en ouder

doch kleiner dan 1.35m mogen niet voorin zitten.
. Geen gordels achterin. Ook hier geldt kinderen jonger dan

3 jaar mogen niet zonder zitle of verhoger in combinatie met

een veiligheidsgordel vervoerd worden. Kinderen van 3 jaar

en ouder mogen los op de achterbank vervoerd worden.
. Te weinig gordels. Kinderen groter dan 1.35m en volwassenen

mogen los op de achterbank vervoerd worden indien alle

beschikbare gordels al worden gebruikt.

Deze bepaling geldt tot 01 mei 2008. Vanaf die datum mogen .
uitsluitend personen vervoerd worden op daarvoor bestemde en

ingerichte zitplaatsen (en waarvoor autogordels beschikbaar zijn).

Verkeerstekens

Ten aanzien van de verkeersborden geïdt nog steeds het stre-

ven naar zo weinig mogelijk verkeersborden. Een aantal picto-

grammen zijn gemoderniseerd, de strekking van de borden is

daarmee niet gewijzigd. De

borden C23 betreffende het

gebruik van de spitsstrook
rs nog vrij onbekend. ln de

J-serie (waarschuwi ngsbor-

den) zijn een aantal nieuwe

borden geïntroduceerd, ook

plaatsel ijk worden nogal

eens varianten aangetroffen.

(bijvoorbeeld: 'Kiss en ride').

Verkeerstekens op het

wegdek zijn wel ingrijpend
gewijzigd. Dit heeft te maken met de uitvoering van het plan

"Duuzaam veilig wegverkeer". Wegbeheerders worden in

dit plan opgeroepen om wegen te categoriseren in: verblijfs-



gebieden, ontsluitingswegen en stroomwegen en de inrichting

van deze wegen aan te laten sluiten bij het gebruik ervan. Dit

brengt met zich mee dat naast snelheidsremmende maatrege-

len ook tekens op het wegdek voor een psychologisch effect

moeten zorgen om het rijgedrag te beïnvloeden. Voorbeelden

hiervan zijn: de toepassing van gekleurd asfalt tussen twee

rijstroken; onderbroken strepen als zijmarkering en de dubbele
doorgetrokken strepen tussen twee rijstroken.

Mistachterlicht op aanhangwagens
Sinds 01 januari 2005 moeten (bijna)alle aanhangwagens zijn

voorzien van een mistachterlicht. Dit heeft al het nodige stof

doen opwaaien, maar de bepaling dateert al uit 1997. Er is

toen gekozen voor een overgangstermijn. ln de praktijk bete-

kent dat alle aanhangwagens zwaarder dan 750 kg sinds

01 januari 1998 voorzien moeten zijn van een mistachterlicht.

Voor dergelijke aanhangwagens die voor die datum al in
gebruik waren geldt deze bepaling niet. Dit is dus (de enige)

categorie die geen misachterlicht hoeft te hebben. Aanhang-
wagens tot en met een gewicht van 750 kg moeten allemaal

zijn voozien van een mistachterlicht. De datum van ingebruik-
name is voor deze groep dus niet van belang. Het is de bedoe-
ling dat het mistachterlicht op de aanhangwagen geschakeld

wordt via de mistlichtschakeling in het trekkende voertuig.
Beide mistlichten moeten bij inschakeling gelijktijdig branden.

De regeling is net zo briljant, wat betekent dat er bij invoering al

3 wijzigingsvoorstellen zijn ingediend, te weten:

1. lndien de aanhangwagen getrokken wordt door een voertuig
in gebruik genomen voor 01-01-1998 (hoeft geen mistachter-

licht te hebben) dan hoeft de aanhangwagen er ook niet een

te hebben;

2. Bij inschakeling moet alleen het mistlicht van de aanhang-
wagen branden;

3. Motorfietsen met aanhangwagen hoeven geen mistachter-

licht te hebben.

Volledigheidshalve: fietsendragers hoeven ook geen mistach-

terlicht te hebben, dit zijn geen aanhangwagens in de zin van

de wet.

Aanhangwagens breder dan 2.10 meter moeten voor en achter
markeringlichten voeren. ls de aanhangwagen langer dan 6.00

meter dan moeten ook zijmarkeringslichten worden gevoerd.

Regels voor spoedritten
ln 2003 is er een rapport verschenen: 'Voorrangssignalen

tegen het licht gehouden.'

Daarin staan aanbevelingen om per branche richtlijnen op
te stellen voor het gebruik van optische- en geluidssignalen.

De brandweer beschikt al over een dergelijk brancherichtlijn.
Voor de politie is er recent een dergelijke richtlijn van kracht
geworden. Doel is om schade, letsel en dodelijke ongevallen,

die ontstaan tijdens spoedritten, terug te dringen. Gemiddeld
komen jaarlijks 3 tot 5 agenten tijdens een spoedrit om het

leven en vinden er tientallen aanrijdingen plaats. Een van de

belangrijkste afspraken is dat agenten zich aan de maximum-

snelheid moeten houden. Op lokale en provinciale wegen

20 km/u boven de ter plaatse toegestane snelheid en 40 km/u

op auto(snel)wegen. Op de vluchtstrook 20 km/u boven de

snelheid van het overige verkeer met een maximum van 50 km/u.

Verder mogen politievoertuigen ter uitvoering van een dringen-
de taak en na verkregen toestemming van de meldkamer
optische- en geluidssignalen gebruiken en afwijken van de

verkeersvoorschriften voorzover zij het overige verkeer niet

onnodig in gevaar brengen of hinderen. De richtlijn moet

gezien worden als de maximaal toelaatbare grens voor het

rijden met de algemene ontheffing van de bepalingen van het

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. Het toepas-

singsbereik van de richtlijn geldt uitsluitend voor de 25 regio-

nale politiekorpsen en het Korps Landelijke Politiediensten.

Dus niet voor de Koninklijke Marechaussee. De KMAR behoort

evenals de ambulancediensten wel tot de branche en zal dus

zelf een richtlijn moeten opstellen.

MAAR Jg WEET NOOIÏ WAAI{\{gSR:

Nieuwe tarieven voor verkeersovertredingen
Met ingang van 01 januari 2006 gelden er nieuwe tarieven voor

verkeersovertredingen. Uitgangspunt is een eenvoudig principe:

hoe gevaarlijket hoe duurden ln de praktijk komt dit erop neer

dat de tarieven voor geringe snelheidsovertredingen Vm 10 km/u

verlaagd zijn. De tarieven voor de speerpunten, die hieronder
verder zijn uitgewerkt, zijn over het algemeen melzo'n 10oÁ

verhoogd. Een paar voorbeelden: niet of niet juist dragen van

helm € 50, niet dragen van autogordel € 75, rijden door rood

licht € 130, rijden met alcohol € 220 (0,5-0,8oloo), € 300 (0,8-

1,00/oo).

Speerpunten in de handhaving
De vijf (5) speerpunten in de verkeershandhaving voor het

komende jaar zijn: Helm, Gordel, Rood licht, Alcohol en Snel-

heid. Politie en Marechaussee controleren intensief op deze

speerpuntovertredingen omdat deze overtredingen de meeste

slachtoffers in het verkeer veroorzaken. De tarieven voor

misdrijven, overtredingen en gedragingen zijn in de meeste

gevallen verhoogd, behalve ten aanzien van de geringe snel-

heidsovertredingen tot 10 kilometen die zijn verlaagd! Naast

verkeersveiligheid en een vlotte doorstroming van het verkeer

spelen bij de controle op snelheid ook milieueffecten een rol.

Willem Regterschot,

Kapitein KMAR, Stafgroep VKAM, Bureau Verkeersveiligheid



Ruim 21aar na het verlaten van

de militaire dienst, heb ik geuni-
formeerd deelgenomen aan de
internationale m i litai re bedevaart
naar Lourdes. Het pastorale thema
in Lourdes was dit jaar: "houd uw
lampen brandend". Voor de minder
ingewijden: Lourdes is een oud
stadje aan de voet van de Pyrenee-
en. ln 1858 is Maria de Moeder van

God verschenen aan Bernadette
Soubiros. Bernadette was 14 laar
oud toen zij tijdens het hout sprok-
kelen, langs de oevers van het
riviertje de Gave op een rotswand,
een 'dam e' zag staan met een

rozenkrans in de hand. Bernadette
knielde en samen baden ze de
rozenkrans. Het visioen duurde
ongeveer een kwartien Deze ver-
schijning heeft zich enkele malen
herhaald.
Op 17 mei vertrokken wij, mijn

vrouw Joke en ik, om 09.00 uur
vanaf Eindhoven naar Lourdes.
Ongeveer 275 Nederlandse 'mili-

taire'pelgrims namen deel aan de
bedevaarL Zij waren verdeeld over
5 bussen en een vliegtuig waarin
de gehandicapten en de VIP's wer-
den vervoerd. Voor ons was het een

lange busreis met een overnachting

in Poitiers. Op 23 mei om 18.00 uur
waren we weel tevreden en ver-
broederd terug in Eindhoven. Ons
reisgezelschap bestond veelal uit
wat oudere mensen. Zij hadden
een relatie met defensie; zoals,
militairen bd, echtgenotes van

overleden militairen, leden BNMO
of waren geïntroduceerd door een

militair: Er waren maar 3 actief
dienende militairen in onze bus, Na

een korte kennismaking vertrokken
we met 40 personen richting Zuid
Frankrijk. Aalmoezenier van der
Krabben gekleed in het uniform van

overste KMAR was onze reisleider.

@to



Na diverse pauzes kwamen we
omstreeks 20.00 uur aan in Poitiers.

Na een goede maaltijd en een

karafje wijn van het huis werd er
een korte dienst gehouden. De vol-
gende ochtend werd al vroeg koers
gezet richting Lourdes. De tweede
dag in de bus werden de gesprek-
ken diepgaander, er ontstond een
gemeenschappelijke band. ln de
loop van de middag reden we Lour-

des binnen. Een indrukwekkende
ervaring, al die kerken, winkels
en de vele mensen op straat. Ons
hotel Iag aan het riviertje de Gave.

Het was een eenvoudig maar goed
hotel. Na het uitpakken van de kof-

fers gingen wij naar de Grot.

De Grot met Maria is de centrale
ontmoetingsplaats van de bede-
vaartgangers. Wat het daar echt
met je doet is moeilijk te omschrij-
ven omdat ieder dat op zijn eigen
wijze ervaart. Aan de grot, waar
Maria is verschenen, heeft iedereen
zijn eigen emoties, Velen bidden in
trance, men beleeft de nabijheid
van Maria intens. Men schaamt zich
niet om in het bijzijn van anderen
de emoties te laten zien. Honder-
den lichamelijk gehandicapten,
vervoerd in rolstoelen en bedden
zijn rustig en berustend wanneer
zij bil Maria zijn. De tijd staat daar
even stil en je wordt jezelf bewust
van het mens zijn. Met het hoofd
omhoog richting Maria, geknield
op de grond, glijdt al biddend de
rozenkrans door de vingers. Of
lopend langs de Grot, met de hand
strelend over de rots, biddend,
smekend en dankend. Allemaal
voor de Grot waarin het beeld van

Maria staat. ln al zijn eenvoud is het
groots! Wanneer je in de buurt bent
wil je er langs lopen en telkens doet
het je weer wat. Toch onbegrijpelijk.
Het wonder dat elke dag duidende
malen gebeurd is, dat mensen zich
gesterkt voelen om hun kruis te
dragen. Duizenden kaarsen worden
elke dag voor Maria aangestoken.
Liters Lourdeswater wordt gedron-
ken en meegenomen naar huis.
Elk uur gaan er 250 personen in

een heilzaam bad om genezing te

vragen. ls het toch een mysterie?
Maar he| zal altijd wel zo blijven dat
een ziek mens maar éen wens heeft

en wanneer hij weer gezond is weer
vele wensen.
Vrijdag was het weer vroeg dag.
Om 06.'15 uur werden we afge-
marcheerd naar de Grot voor een
'Nederlandse mis'. Een indrukwek-
kende viering, voorgegaan door de
vicaris en muzikaal ondersteund
door de fanfare van de NATRES.

Allen die gerechtigd zijn een uni-

form te dragen deden dat. De

oudste militair die ik gesproken heb
was, schrik niet, een dominee van
B5 jaar. Ook deze ouderen liepen
et zeer correct bij in hun uniform.
Een belangrijke bijdrage aan deze
bedevaart werd geleverd door
cadetten. Zij werden voor hand- en

(door Nico Marcellis)

de wandeltocht naar Bartres, de
viering voorgegaan door de leger-
bisschop Punt, de ziekenzegening,
de dodenherdenking. Maar ook
de excursie naar de Gavenie en

natuurlijk de lichtprocessie welke
door de massale drukte toch rede-
lijk lang duurde.
Deze militaire bedevaart was een
geweldige happening met 15.000
militairen uit 20 landen aangevuld
met 100.000 andere pelgrims. Op
straat en op de terrasjes werd
gefeest, gedronken en gezon-
gen. Daarentegen was het bij de
heiligdommen een sirene rust en

volop devotie. De kunst om die
afscheiding te verwezenlijken is al

een wonder. ledereen houdt zich
daaraan . Er ziln daar geen wan-
klanken maar er is een grote mate
van saamhorigheid en behulpzaam-

heid, gepaard met vriendelilkheid.
Op de terrassen worden contacten
gemaakt met andere pelgrims. Een

Engelse arts van 82 laar vertelde
ons dat hij in Lourdes was om te
bidden voor de genezing van zijn

kleindochter die ernstig ziek is
Dat is een verhaal van de velen!
Wilt u weten wat het u zal doen
neem dan eens deel aan ce rmili-

taire) bedevaart naar Lourdes lk

voorspel u dat u niet teleurgesteld
wordt.

W
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spandiensten ingezel. Deze jeug-

digen militairen, droegen de vlag,

duwden de rolstoelen, sjouwden
met koffers en comrnuniceerden
daarbij ook nog op een geweldige
wijze met de bedevaartgangers.
We hadden een vol programma,

van de vroege morgen tot de late

avond. Een korte opsomming:
een indrukwekkende kruisweg, de
internationale opening, de Neder-
landse receptie aangeboden daar
de Staatssecretaris van Defensie,



iritJËY$ll Y*\rï tË !.Ëit$
Met veel aandacht het artikel "GGW Hes-
sisch Oldendorf"(en overige) 5e jaargang
nummer 2 juni 2006 gelezen. Even een
(positieve) reactie op het stukje over ARES
en Henk Hondebrink. Henk heeft name-
lijk niet meegeholpen bij de training van
ARES. Hopelijk is het mogelijk dit stukje
in KluPactief op te nemen. De periode
"suikerfabriek" heb ik alleen van horen zeg-
gen, het moet een leuke tijd zijn geweest?
Er deden tenminste hele spannende ver-
halen de ronden. Zelf ben ik in november
1968 vanaf Vliegbasis Ypenburg (werd
toen opgeheven) bij 4 GGW geplaatst als
'hondengeleider'. Mijn gezin kwam rond 19

december en als bijkomstigheid (wij had-
den hier niets mee te maken) brandde het
KMT op 22 december af. ln het KMT was
ook een kinderopvang geregeld die moes-
ten toen maanden naar het dorp naar de
schoenenfabriek waar zij een onderkomen
kregen. Na een half jaar werd ik 'Comman-

dant hondensectie', ik nam deze functie
over van Jo Eimers die
HID werd op een stelling.
Bij de inventarisover-
name bleek'ARES" (een
Siberische steenadelaar
met een spanwijdte van
ongeveer meter en 3 kilo
zw aar) ondergebracht i n

een grote ijzeren kooi bij
de hoofdingang van het
GLK (Groeps Legerings
Kamp) bij de honden-
sectie te zijn ingedeeld.
De motivatie van deze
indeling zal waarschijnlijk
geweest zijn: het is een
dier en die moet maar bij de hondensectie.
Al spoedig bleek dat niemand van mijn
hondengeleiders iets van roofvogels afwist.
Wel wist ik dat glas, papie6 sinaasappelen,
karbonade en andere etensresten niet op
het menu van een roofvogel staat, maar
het lag wel allemaal in die kooi. Ook was
het niet de bedoeling dat na een "DEMOB-
feest" ARES dan weer rood - blauw
- groen of geel geverfd was, al was het
gelukkig waterverf. Al spoedig kreeg ik con-
tact met een hoofdvalkenier uit Hameln, dhr.
EW. Ehlerding, bijgenaamd Pimo. Hij ver-
telde mij dat als het nog een jaar zo door
ging ARES dood zou zijn. Dit wilde en kon
ik niet op mijn geweten hebben, tenslotte
was ik nu verantwoordelijk voor deze roof-
vogel. Pimo was bereid om mij, geheel gra-
tis, de beginselen van het valkenierschap te
leren. Wij kwamen al snel tot de ontdekking
dat ik de africhting niet alleen kon. ARES
mocht vanaf nu alleen nog door mij worden
gevoerd maar wat te doen tijdens vakantie,

cursus of ziekte? Anton Hazebroek was
bereid om de africhting mee te vervolgen.
ARES was er erg slecht aan toe, was niet
goed door de rui gekomen, zijn dolken (die
grote nagels aan de poten) waren afgesle-
ten door steeds over het grind te lopen wat
als bodem diende in de kooi. Door deze
versleten dolken kon hij geen prooi vangen
en conditie had hij al helemaal niet. Velen

hebben ARES dan ook gemist in de peri-

ode april 1969 tot augustus 1969 want hij

stond toen namelijk bij de hondensectie op
een blok, beter geschikt dan die grote kooi.

Hier kwam hij tot rust en kon hij aansterken
middels de juiste voeding. Toen hij weer
op krachten was ging hij terug naar de
kooi maar nu stond hij op een houten blok,
verbonden met een koord aan zijn poten.
ARES moest nu vanaf de grond, er lag nu

geen grind meer in, meer moeite doen om
vanaf de grond op dat blok te komen dan
geheel los te zijn waar hij in die kooi met
een vleugelslag boven in de boom zat. Oud

4 GGW-ers hebben ons
in de avonduren (in eigen
tijd dus) onder toezicht
van onze Leerprins Pimo

op het voetbalveld bezig
gezien ARES te leren
afdragen, vliegen en te
jagen en ziende oog ging
het steeds beter met
hem. Toen hij los mocht
vliegen vloog hij naar de
woningen in de Keuken-
hot wat schrokken Anton
en ik de eerste kee6 wij
dachten die zijn wij kwijt
maar na een paar keer

roepen kwam hij weer keurig op ons aan
gevlogen en landde rustig op onze vuist.
Prachtig in de veren, gezond, goede condi-
tie en met scherpe dolken. Kortom: hij zag
er weer uit zoals een roofuogel moest zijn.
Hij was nu eindelijk een echte mascotte
van 4 GGW. Daarom waren ARES en ik
aanwezig bij de commando-overdracht
van Kolonel van Hoof/Kolonel Abma. Fien

prachtig en trots stond hij gedurende deze
plechtigheid op mijn linker arm.
ln 1971werd ik intern overgeplaatst naar
Bureau GRO, toen onder leiding van Kapi-
tein Ruud Beukinga en als NBC officier
Eerste Luitenant Rob van Hengel. Vanwege
mijn werkzaamheden was het voor mij

onmogelijk om langer de training van ARES
op mij te nemen, maar gelukkig ging Anton
Hazebroek verder en hij zag op 3 mei 1972
kans als eerste Nederlander een Duitse
Valkeniersdiploma te halen. Tot de ophef-
fing van 4 GGW is ARES onder de hoede
van Anton Hazebroek gebleven. Een maand

voor de sluiting van 4 GGW werd ik voor
een 6 maanden durende SM-cursus naar
Nederland geplaatst. lk ben Anton uit het
oog verloren en weet niet hoe het verder
met hem en ARES is gegaan, misschien
leest Anton dit stukje en kan hij hopelijk
hierop reageren. 4 GGW was een gewel-
dige tijd, zowel bij de hondensectie als
later bij Bureau GRO, ik had dit nooit willen
missen.

Evert Vermeulen
Juweellaan 602
2719 SX Zoetermeer
AOO bd.

Naar aanleiding van het artikel
"Herinneringen van een Soldaat-schrijver
op de Vlb. Leeuwarden (Oude Doos
juni 2006) over het deel "De Voeding",
schreef dhr. J. Veenendaal (kapitein bd.
KLU) uit Soesferberg het volgende:

"Geachte redactie,
ln voornoemd artikel staat op pagina 33
een reportage betreffende het afkeuren
van de maaltijd in de eetzaal van de Vlb.
Leeuwarden. De maaltijd die werd voor-
gezet aan het personeel betrof bevroren
geweest zijnde aardappelen. Vanwege
een defecte verurarming kon de vrieskou
doordringen in de opslagkelder. Deze
aardappels smaakten erg zoet. De dienst-
doende Officier van Piket had het recht de
maaltijden vooraf te keuren en hij keurde
de maaltijd af! De gealarmeerde officier
van voeding en de verantwoordelijke (Kas)
financiele officier waren snel ter plaatse
maar de Officier van Piket was niet tot
andere gedachten te brengen. Noodzake-
lijkeruilijs werd een partij noodrantsoenen
(blikken) geopend en op temperatuur
gebracht en aan het personeel geser-
veerd. De aardappels in de Officiersmess
waren wel opgeslagen in een vorstvrije
kelden en dus goed eetbaan Het Hoofd
BABOV had de ven,rarming niet laten
repareren omdat het gebouw vervangen
zou worden. De mess werd met als nood-
oplossing met tentkachels op benzine
gestookt. Door de menagemeester van de
keuken werden vervolgens goede aard-
appels ingekocht en opgeslagen in de
vorstvrij gemaakte kelden Het drama van
onsmakelijk eten behoorde hiermee tot het
verleden, maar de desbetreffende Officier
van Piket werd nog lang bekritiseerd voor
de in zijn ogen juist besluit. De toenma-
lige Commandant Vliegbasis heeft echter
veel zaken rechtgezet en ook het Hoofd
BABOV kreeg zijn weetje".



Beproeving van een nieuw sleepdoel
(door Jan Broers)

de basis waar Franse para's werden
opgeleid, die ook tweemaal daags met
een vrachtvliegtuig opstegen en in de
onmiddellijke nabijheid van het veld (!)
gedropt werden. Al met al een redelijk
gekkenhuis. Op de hoofdstartbaan was

een zogenaamde netbarrier aanwezig,
die pas werd opgericht als een vlieger
daar over de radio om "vroeg" (luid

schreeuwend:"barriere, barriere! ").

Als er dan zo'n krakkemikkige Mystere

aldus in de barrier tot stilstand was
gekomen, bleef die daar ook staan tot
het lunchtijd of avondmaal was. Het
vliegverkeer ging ondertussen gewoon

dool want ze moesten woekeren met

de beschikbare starttijden. Het laat zich
begrijpen dat het KLu/NLR team dan

ook heel blij mocht zijn met de toege-
wezen 15 minuten om langs de start-
baan een proefje te doen.

Het ging er in deze proef om dat
de rol met sleepkabel die onder de
rechtervleugel van een F-104G was
gemonteerd, met precies 160 Kts werd

uitgelierd. Het NLR-team dat overal op
de vleugel meetelectroden had aange-
bracht, kon dan tijdens het uitlieren met
hun apparatuur optredende trillingen
in de vleugel registreren. Achter de
rechter vleugel van de F-104G stonden
twee 5 meter hoge palen, met daar-
tussen opgehangen het lusvormige
uiteinde van sleepkabel . De staart van
de al eerder genoemde Gloster Meteor
was voorzien van een lange vanghaak,
net als bij een deklandingsjager. Het

spectaculaire van de proef bestond
hierin dat de Meteor met 160 Kts, op
5 meter hoogte, frontaal op de langs
de startbaan geparkeerde F-104G aan

moest vliegen, met z'n haak de lus van

de sleepkabel oppikken en die dan
helemaal uitlieren. Het mag duidelijk
zijn dat het andere uiteinde van de
sleepkabel los op de rol zat, anders
zou het een rommeltje worden. Het mag
ook duidelijk zijn waarom de persoon

Vertrekpunt voor dit verhaaltje is de
Vliegbasis Leeuwarden, begin jaren

zeventig. ln deze periode vatte de
KLu het plan op om de nog door
een paar Hawker Hunters gesleepte
schietvlag te vervangen door een
nieuw doelsysteem, dat dan door de
F-104G Starfighter moest gaan wor-
den gesleept. Een Franse firma, Alkan
Soule genaamd, had iets dergelijks
in de aanbieding en de KLu wilde dat
systeem gaan beproeven. Daartoe wer-
den er gedurende twee weken, twee
vliegtuigen met evenzoveel vliegers en

een ploegje onderhoudstechneuten
(waarvoor ondergetekende verant-
woordelijk was) naar Frankrijk gestuurd
om daar het systeem voor gebruik op
de Starfighter te gaan beproeven. De

vliegers waren Jaap Hofstra (BKB test-
vlieger) en Klaas van Diermen (C-322
Squadron, vermoedelijk geselecteerd
vanwege fysieke kracht en moed). Van

de onderhoudsploeg kan ik me alleen
nog de namen van de twee crewchiefs
herinneren: Gerrit Post en John Bis-

schop. Last but not least ging er een

beproevingsteam van het NLR (Natio-

nale Luchtvaartlaboratorium) mee. De

eerste proeven werden gehouden op
Cazaux, een vliegbasis in de omgeving
van Arcachon. Het verblijf op Cazaux
was voor een luchtvaartenthousiast
een bijzondere ervaring. ln de eerste
plaats was daar de "Force de Frappe"
gevestigd. Twee maal daags maakten
een paar Mirage atoombommenwer-
pers trainingscrambles. Dan waren
er drie airgunnery-trainingsquadrons
gevestigd, waardoor onafgebroken de
gehele dag ploegjes van vier verou-
derde Mysteres met een tow-vliegtuig
het luchtruim kozen. Verder was het
voor de Fransen de basis waar ze alle
operationele beproevingen van wapen-
systemen uitvoerden, zodat je er de
modernste typen Mirages tegen kwam
(en een oude Gloster Meteor Dual,
waarover direct meer). Tot slot was het

van Klaas van Diermen voor deze proef
zo belangrijk was. Er was namelijk een
moedig persoon benodigd om in de
cockpit van de F-104G gaan zitten,
met z'n beide voeten stevig op de rem-
men! Een taak waarbij Klaas peentjes

zweette. Of, zoals hij het zelf uitdrukte:
"bagger scheet". Want het valt niet mee
om 'n Gloster Meteor op overtreksnel-
heid, op enkele meters hoogte, op je af
te zien komen zeulen.

De proef verliep vlekkeloos. En zodra
de Meteor ongeveer aan het einde
van de startbaan de opgepikte kabel
volgens plan weer had gedropt, draai-
den de eerste vier Mysteres en een
tow-vliegtuig alweer de startbaan op.

Die Fransen lieten letterlijk geen minuut
verloren gaan! De week daarop gingen
we naar de vliegbasis lstres, alwaar
Jaap Hofstra het sleepdoelsysteem in

de lucht ging beproeven. Een verhaal
apart, maar voor een andere keer. Bij

elkaar waren het twee onvergetelijke
weken. En vooral leerzaam voor een
jonge electronica-officier die vlak ervoor
tot HBKB was gebombardeerd. ln dit
verband kan ik me herinneren dat we
tijdens een avondje stappen in Arca-
chon, om tien uur's avonds dringend
werden verzocht om naar de basis te
gaan en voor de volgende ochtend de
motor van één der Starfighters te wis-
selen. Voor Gerrit en John, na een paar
mokken stevige koffie, geen probleem.

Voor mij wel, want ik mocht (als enige
die formeel daartoe was gerechtigd)
's morgens om zes uur het rode kruis
in de vliegtuigform aftekenen. Voor
een eenvoudige electronenboer geen

alledaags gebeuren. Reken maar dat ik
met de techorder in de hand de gehele

uit -en inbouw op de voet heb ge'.,olgd.

Gelukkig waren Gerrit en John er."aren
jongens. Ja, over die nachte^ ^ Arca-
chon valt veel meer te 'rer.a e^ lulaar

misschien dat andere e3e'. .ar de
crew dat willen doen.



De Friese Vlag op de vliegbasis
We gaan iets meer dan vijftig jaar
terug in de tijd, om precies te zijn
naar 23 november 1951 . Een brief
geschreven door de toenmalige
basiscommandant, Kolonel-Vl ieger-
waarnemer B.J. Fiedeldij, aan de
toenmalige Commandant Luchtver-
dediging, met het verzoek om een

schenking van 2 luxe Friese vlaggen
te aanvaarden. Deze vlaggen zou-
den, als blijk van waardering en

sympathie van de burgerij van
Leeuwarden, worden aangeboden.
Dit aanbod was afkomstig van de
burger Voorzitter van het Comite
"Ons Garnizoen". De bedoeling was
dat de Friese vlag naast de gebrui-
kelijke Nederlandse driekleur en de
vlag van de Luchtmacht gevoerd
ging worden op de basis. De vlag
zou worden uitgereikt door de Burge-
meester van Leeuwarden, waarbij de
ceremonie werd opgeluisterd door
het muziekkorps van de Gemeente
Politie.

De grote vraag rn deze kwestie
was of de Friese vlag wel gevoerd
"mocht" worden naast de twee andere
vlaggen. Zoals de betreffende brief
van de basiscommandant al aan-

geeft moet de vlaggenstok voorzien
zijnvan twee gaffels (u kent ze denk
ik wel van vlaggenparades en andere
officiêle gelegenheden). ln de top
moet de Nederlandse vlag zijn
gehesen en aan de rechtergaffel de
Luchtmachtvlag. De linkergaffel blijft
vrij voor eventueel het hijsen van de
Koninklijke- of Prinselijke standaard
dan wel, bij bezoek van hoge bui-
tenlandse autoriteiten, de vlag van

de betrokken mogendheid. Naar de
mening van commandant Fiedeldij
dient de laatstgenoemde vlag aan

een aparte vlaggenstok te worden
gehesen, omdat naar zijn gevoel

deze vlag(gen) n iet gel ij kgeschakeld
kunnen worden met de Luchtmacht-
vlag. Met deze gedacht was de weg
vrij om de Friese "driekleur" dage-
lijks te hijsen aan de linkergaffel. De

Commandant Luchtverdediging, voor
deze de Chef Staf Luitenant-Kolonel-
Vlieger-waarnemer A.J. de Vries,

is het in grote lijnen eens met het

betoog van de Commandant Leeu-
warden maar het is hem niet bekend
of de Friese vlag een "officiele" vlag
is. Een beslissing over het voeren
van deze vlag is derhalve mede

(door Piet Glas)

afhankelijk van de consequenties
voor de overige luchtmachtonder-
delen aangaande hun provinciale
vlaggen. Het verzoek wordt naast
de brief van de Commandant Lucht-
verdediging (geen afschrift beschik-
baar) en de Chef Personeel Lucht-
macht, de Generaal-Majoor-Vliege;
S. Mante, doorgespeeld naar Zilne
Excellentie, de Chef Luchtmachtstaf
Generaal l.A. Alen De Chef Personeel

had daarvoor inlichtingen
inge'r,ronnen bij de Chef Gene-
rale Staf. Het resultaat hiervan
luidde: "dat generlei bezwaar
bestaat de v ag te aanvaarden
om bijvoorbeeld in de kantine
opgehangen te worden, doch
dat het uitgesloten is deze als

officiële vlag aan de vlaggen-
mast te hi.1sen.

Tot slot is heÍ naar de mening
van de Chef Personeel bes/isÍ

aanvaardbaar, dat deze
vlag welke uiteindelijk een
"provinciale" vlag is a/s

íeel wordt aangemerkt en
daardoor wellicht oorzaak zou
kunnen zijn, dat het smeulende

van de " EI!.es.e_ze!!sÍan-
" enz., wederom wordt

opgerakeld.

Het uiteindelijke antwoord van de
Minister van Oorlog lr. C. StaÍ luidt
als volgt:
ln antwoord op uw nota van 13 maart
1952 Nr. LP 42905 B inzake neven
vermeld onderwerp deel ik U mede,
dat Uw voorstel mij geen aanleíding
geeft om af te wijken van, dan wel
uitbreiding te geven aan het omtrent
de vlag in het voorlopig Reglement
op de Eerbewijzen en het Ceremoni-
eel bij de K.L. bepaalde. Het voeren
van de Friese vlag als voorgesteld in

Uw nota wordt derhalve door m| niet
toegestaan.

Was getekend "DE MINISIER YÁN

OORLOG"

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

WET MAATSCHAPPELIJKE
oNDERSTEUNTNG (WMO)
en ALGEMENE WET BIJ-
ZONDERE ZIEKTEKOSTEN
(AWBz)
Bron: Ministerie VWS

De komende jaren verandert
het een en ander in de zorg
en ondersteuning. Mensen
krijgen meer keuze in de
zorg en ondersteuning die
ze inschakelen. Enkele voor-

zieningen die nu onder de
AWBZ vallen gaan over naar

de voorgenomen WMO. De minister neemt deze maatregelen
om te zorgen dat iedereen mee kan doen met de maatschappij
en zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen.

Eerste Kamer aanvaardt de WMO
De kogel is door de kerk. Zoals de Eerste Kamer behoort te
doen heeft men de WMO op juridische houdbaarheid getoetst.
De wet is algemeen aanvaard. De Staatssecretaris van VWS

heeft haar uiterste best gedaan om uit te leggen dat het
komende jaar een overgangsjaar is, dat de gemeenten niet tot
het onmogelijke worden verplicht. Maar ze is ook pal blijven
staan voor een aantal principes. Kortom: de WMO komt er aan!

Veranderingen AWBZ
Door veranderingen in de AWBZ gaan aanbieders van zorg
en ondersteuning onderling concurreren. Zil moeten flexibeler
inspelen op de wensen van cliênten. Cliênten krijgen zo zorg
op maat. ledere Nederlander is via de AWBZ verzekerd voor
zorg en begeleiding bij langdurige ziekte, handicap of ouder-
dom. Om in aanmerking te komen voor voorzieningen uit de
AWBZ is een indicatiebesluit nodig van een indicatieorgaan van
het Centrum lndicatiestelling Zorg (vroeger Regionaal lndrcatie
Orgaan, RIO). Mensen kunnen een indicatie krijgen voor een
of meerdere functies: huishoudelijke verzorging, persoonli.lke

verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, active-
rende begeleiding, behandeling en verblijf. De aanpassing van
de AWBZ moet ervoor zorgen dat de cliënt centraal komt te
staan bij de vraag naar zorg. Ook moeten mensen de noodza-
kelijke zorg langer thuis kunnen ontvangen. De modernisering
van de AWBZ past in het beleid om "zorg op maat" te leveren;
cliênten kunnen kiezen voor de zorgvoorziening of -aanbieder
die ze zelf wensen. De zorgverlening gaat daarom niet meer uit
van het bestaande aanbod, maar van de zorg die een individu
nodig heeft. Door uit te gaan van zeven functies in plaats van
instituties - zoals thuiszorg, verpleeghuis, verzorgingstehuis of
dagverblijf - komt de juiste zorg sneller bij de juiste persoon.
De AWBZ stimuleert marktwerking op de zorgmarkt. Er komen
meer aanbieders die naar de gunst van de cliënt dingen en

een breed scala aan producten in de markt zetten, Dat leidt tot
meer concurrentie en meer keuze voor de cliênt. Om de uitbrei-
ding van zorgvootzieningen te stimuleren, heeft het kabinet de
drempels verlaagd voor startende zorgondernemingen. Ook
aanbieders die al langer meedraaien, mogen hun zorgaanbod
uitbreiden . Zo kan bijvoorbeeld een verpleeghuis zorg aan huis
gaan leveren.

De uitgaven in de AWBZ zijn de laatste jaren sterk gegroeid.
Het kabinet neemt daarom maatregelen om deze groei te
beheersen. De AWBZ wordt daarbij teruggebracht tot de kern:

alleen de onverzekerbare zorg (zoals langdurige opname in

een instelling) en een aantal echte zorgfuncties die bij men-
sen thuis geboden worden, worden straks nog uit de AWBZ
vergoed. Alle AWBZ-functies die niet direct met zorg te maken

hebben, zullen op den duur uit de volksverzekering verdwijnen.
Met een persoonsgebonden budget (pgb) kiezen mensen zelf
een hulpverlener. Dit budget wordt vooralsnog bekostigd uit de
AWBZ.

Wat is de WMO?
De WMO moet het mensen mogelijk maken om zo lang moge-
lijk zelfstandig in de maatschappij te functioneren. Daarbij
moeten burgers in eerste instantie elkaar helpen. Dat kan
bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk en mantelzorg, maar ook
met goede informatie en advies, opvoedingsondersteuning en
huishoudelijke hulp. Als het nodig is biedt de gemeente onder-
steuning. De gemeente gaat hierin een belangrijke rol spelen,
zoals ook het belang van inspraak. Het wetsvoorstel WMO is
goedgekeurd door de Tweede Kamen Pas als de Eerste Kamer
akkoord gaat, is de WMO een feit. De beoogde invoerdatum rs

1 januari 2007. De Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandi-
capten en de huishoudeli.lke verzorging gaan uit de AWBZ en
gaan op in de WMO. Op dit moment ztln er nog teveel verschil-
lende regels voor verschillende voorzreningen voor bijvoorbeeld
mensen met een beperking en ouderen. Met de WMO kunnen
gemeenten al die regelingen bij een loket onderbrengen. Men-

sen kunnen er terecht voor informatie, advies en het aanvragen
van hulpmiddelen en voorzieningen. De WMO heeft als doel
dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving lVaar mee-
doen is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Ouderdom,
handicap, sociaal-economische klasse of 'moei ijkheden thuis"
kunnen hindernissen opwerpen om volop in de maatschappij
te participeren. De WMO wil mensen n staat stellen om mee te
doen, zodal mensen zichzelf beter kunnen redden.
De gemeente wordt met de WN/O verantwoordelijk voor de
maatschappelijke ondersteuning De gemeente moet er voor
zorgen dat iedere burger volwaardig kan deelnemen aa^ Je
maatschappij. Daarbij mogen ouderen en mensen r.: :en
beperking geen drempels ervaren. Elke gemeenie -a: zelf
bepalen hoe ze de maatschappelijke onderste,-r^q . íja.t-
seert. De gemeente kan de dienstverlening bete'aa-cassen
op iemands persoonlijke omstandigheden. De Een'eente heeft
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immers beter zicht op de persoonlijke situatie dan de rijks-
overheid. De gemeente weet welke organisaties ingeschakeld
kunnen worden en aan welke voorzieningen burgers behoefte
hebben. Er komen onvermijdelijk verschillen tussen gemeen-

ten. Elke gemeente biedt immers maatwerk, afgestemd op de
behoeften en mogelijkheden voor haar burgers. Volgens het
kabinet kunnen juist die verschillen gemeenten scherp houden.
Als duidelijk is dat een buurgemeente betere voorzieningen
biedt, kan iemand met dat gegeven naar zijn eigen gemeen-

tebestuur stappen en om verbetering vragen. Gemeenten
gaan burgers en cliëntenorganisaties betrekken in hun plan-

nen voor de WMO. De gemeente maakt elke vier jaar een plan

over hoe ze de maatschappelijke ondersteuning organiseert.
De gemeente is verplicht om haar inwoners te betrekken bij

het opstellen van het plan. Als burgers het niet eens zijn met
de manier waarop hun gemeente de WMO uitvoert, kunnen
ze de gemeenteraad vragen de wethouder ter verantwoor-
ding te roepen. Vrijwilligers en mantelzorgers gaan straks een

belangrijke rol spelen in de WMO. Het kabinet wil de vrijwillige
inzet en informele zorg beter verankeren in de Nederlandse
samenleving. De nieuwe WMO geeft vrijwilligers en mantel-
zorg voor het eerst een wettelijke basis. Met de WMO kunnen
gemeenten mantelzorgers of vrilwilligers beter en gerichter
ondersteunen. Om de vrijwillige inzet op peil te houden schenkt
de regering de komende jaren extra aandacht aan het wegha-
len van belemmeringen in wet- en regelgeving, het verbeteren
van ondersteuning voor mantelzorgers en het verwerven van

nieuwe vrijwilligers, vooral onder jongeren en allochtonen.
Ook komen er landelijke kenniscentra om deskundigheid over
mantelzorg en vrijwilligersbeleid te bevorderen.

Wat gaat over naar de WMO?
Per 1 janu ari 2007 gaan de volgende wetten en voorzieningen
over naar de WMO:
Welzijnswet
De Welzijnswet wordt ingetrokken zodra de WMO in werking
is. Alle voorzieningen van de Welzijnswet vallen dan onder de
WMO. De subsidies uit de Welzijnswet en de landelijke taken
worden opgenomen in de Kadenvet VWS-subsidies.
Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG)

De WVG wordt ingetrokken zodra de WMO in werking is. Alle
voorzieningen uit de WVG vallen 1 januari 2007 onder de WMO.

Verleende WVG-beschikkingen aan burgers blijven tot één jaar
na de invoering van de WMO van kracht.
Huishoudelijke verzorging uit de AWBZ naar de WMO
De huishoudelijke verzorging vervalt als zelfstandige aanspraak
in de AWBZ zodra de WMO is ingevoerd. Het gaat om de
gehele huishoudelijke verzorging. Alleen in combinatie met de
functie "verblijf" blijft huishoudelijke verzorging onderdeel van

de AWBZ-verstrekkingen (dat heet "full-package").

Openbare geestelijke gezondheidszorg
Gemeenten zijn er verantwoordelijk voor dat burgers met
psychische- en verslavingsproblemen hun weg naar de hulp-
verlening vinden. Het gaat onder andere om het signaleren
van problemen bij sociaal kwetsbare mensen, contact houden,
de begeleiding naar hulp en ongevraagde nazorg om terugval
te voorkomen. Deze activiteiten vervallen in de AWBZ, de Wet
Collectieve Preventie Volksgezondheid en de subsidieregeling
OGGZ. De subsidieregelingen komen te vallen onder de WMO.

Nieuwe combinaties van wonen en zorg
Nieuwe combinaties van wonen en zorg maken het mensen

mogelijk om veel langer in hun eigen huis te wonen. De zorg
en ondersteuning die - bijvoorbeeld ouderen - nodig hebben,
krijgen ze aan huis. Denk dan aan verpleging en boodschap-
penhulp uit een zorgcentrum om de hoek. Om het scheiden
van wonen en zorg mogelijk te maken, moeten er meer woningen
komen die geschikt zijn voor ouderen en anderen die zorg of
ondersteuning nodig hebben. Het ministerie van VROM stimu-
leert de bouw van gelijkvloerse woningen voor mensen met
een beperking. Als mensen met een beperking langer thuis blij-
ven wonen, zijn er nieuwe zorgaanbieders nodig die zorg aan

huis kunnen leveren. Het ministerie van VWS stimuleert zorg-
aanbieders om hun zorg en diensten vanuit een wijkcentrum
te organiseren. Het scheiden van wonen en zorg heeft twee
uitgangspunten:
1. De burger wil zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functione-

ren in de eigen omgeving. Oud worden in eigen huis,

verzorgd worden in eigen huis en niet in een instelling.
2. De zorg van mensen in een instelling is de duurste vorm van

A\NBZ-zorg. Als mensen langer thuis blijven wonen, wordt
de AWBZ minder belast

ZORG IN BEWEGING
Bron: NVOG-nieuws
Al vele jaren is er door diverse kabinetten gesproken over de
verandering van de financiering in ons zorgstelsel, waarvan
de basis bestond uit de particuliere zorgverzekering, het zie-
kenfonds, de AWBZ en de WVG. De stijging van de kosten

van zotg lag aan de verandering ten grondslag. De stijging
wordt veroozaakt door zowel de vergrijzing van de bevolking
als door de steeds beter wordende medische mogelijkheden.
Daarnaast was de financiering van de curatieve zorg geba-
seerd op gezinssituaties die steeds minder voorkomen en was
ook de solidariteit in de financiering verwaterd. Ten slotte was
de regering er nog steeds niet voldoende in geslaagd om de
organisatie van de zorg kostenbewuster op te zetten door effi-
cienter te werken en deze op een modernere leest te schoeien.
Ook daardoor stegen de kosten sneller dan nod g zou moeten
zijn. Het kabinet Balkenende, met name mrnrster Hoogervorst,
durfde de complexe ingreep aan. Hij nam dr e maatregelen die
met elkaar samenhangen:
a. lnvoering van de nieuwe Zorgverzekerrng (ZVW) perl januari

2006. Er dienen evenwel nog een aantal problemen te
worden opgelost.

b. De regie en de controle op de zorg rs bij de zorgverzeke-
raars gelegd, daarbij gecontro eerd door de landelijke
zorgautoriteit. De zotgverzekeraars zijn hierin ook financieel
zeer betrokken.

c. lnvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) per 'l janu ari 2007 . Deze wet heeft tot doelstelling
om oudere en gehandicapte burgers te compenseren voor
hun beperkingen en wordt door de gemeentes uitgevoerd.

De ZVW en de WMO zijn de nieuwe basis voor het zorgstel-
sel in Nederland. Het ligt in de bedoeling dat de verzekerde
zorg in de AWBZ voor een groot deel wordt ondergebracht in

de nieuwe wetten. Per 1 januari 2007 wordt de kortdurende
psychiatrische hulp uit de AWBZ overgebracht naar de zorg-
verzekering en wordt de huishoudelijke hulp (de zogenaamde
Alpha-hulp) vanuit de AWBZ overgebracht naar de WMO. Het

ligt in de bedoeling dat in de komende 4 tot 5 jaar steeds meer
onderdelen van de AWBZ worden overgebracht naar de twee
nieuwe wetten.



Uiteraard gaan zowel de verzekerden (de gehele Nederlandse
bevolking) als de gebruikers (waaronder de meeste ouderen)
hier veel van merken. ln een van de nota's van de Raad voor
de Volksgezondheid en Zorg staan bijvoorbeeld als blijvende
bouwstenen voor besteding van zorg vermeldt:
. Eerste pijler: preventie en zelfredzaamheid;
. Tweede pijler: mantelzorg en vrijwilligerswerk;
. Derde pijler: private financiering (dus uit eigen middelen);
. Vierde pijler: publieke waarborgen (dus verzekerde zorg en

de WMO).
Zelfredzaamheid en het aanwenden van eigen middelen
worden belangrijke pijlers!

ZORGPREMIE VOOR REMIGRANTEN EN PENSIONADO'S
AANGEPAST.
aangepast
Bron: CVZ
De rechter heeft bepaald dat de minister wel wat te ver is
gegaan in zijn ijver om dit probleem op te lossen. Het minis-
terie heeft onlangs bepaald dat de zorgpremie voor mensen
die in het buitenland wonen met een Nederlands pensioen of
uitkering met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2006 wordt
aangepast, Uit voorlopige cijfers blijkt dat de bijdrage voor
bijna iedereen lager zal zijn. De zorgpremie wordt berekend
door middel van van "woonlandfactor". Deze factor krijg je als
je de gemiddelde zorgkosten van het woonland deelt door de
gemiddelde kosten die in Nederland gelden. Over het alge-
meen geldt dat de kosten voor zorg in het buitenland lager
zijn dan de kosten in Nederland. Door de woonlandfactor te

vermenigvuldigen met de normale Nederlandse premie, valt de
premie voor de remigranten en pensionado's bijna altijd lager
uit. Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) berekent de
woonlandfactor voor alle EU-landen en verdragslanden aÍzon-
derlijk. De Minister komt zo spoedig mogelijk met specifieke
berekeningen.

6,50/0 WERKGEVERSBIJDRAGE UKW'ERS IN HET
BUITENLAND
Bron: FVNO
De werkgeversbijdrage ter grootte van 6,5% inkomensafhanke-
lijke bijdrage zou voor het eerst in april 2006 worden uitbetaald
aan de UKW-ers in het buitenland, April 2006 is evenwel om

technische redenen niet haalbaar De eerste betaling zal nu in
juli 2006 plaatsvinden. Deze betaling gaat dan meteen verge-
zeld van de werkgeversbijdragen over de maanden januari tot
en met juni 2006.

GEPENSIONEERDEN IN HET BUITENLAND BETALEN
MINDER OF GEEN AWBZ.PREMIE
Bron: FVNO
De rechtbank te Den Haag heeft in een kort geding uitspraak
gedaan in de zaakvan de AWBZ-premie aangespannen door
gepensioneerden in het buitenland. De klacht van deze Neder-
landers is dat zij AWBZ-premie betalen, maar dat daar in hun

woonland geen zorg tegenover staat. De rechter heeft hen nu

in het gelijk gesteld door te oordelen dat de Nederlandse Staat
in deze onrechtmatig handelt. Al eerder had de minister de
AWBZ-premie verlaagd van 12,55o/o naar B,Bo/o, Nu heeft de
rechter bepaald dat de minister per land moet bezien welke de
voorzieningen zijn waarvoor een AWBZ-premie wordt betaald
en hoeveel premie daarvoor gemiddeld vanuit Nederland wordt
doorgesluisd naar dat land. Vervolgens moet de minister op
basis daarvan de premiehoogte differentieren naar woonland,
Dit kan ertoe leiden dat in het ene land wel en in een ander
land geen AWBZ-premie behoeft te worden betaald. De minister
heeft aangegeven de uitspraak te respecteren en het premie-
stelsel daar op aan te passen. ln een bodemprocedure zal Een
en ander aan de orde worden gesteld.

AFSCHAFFEN "NO.CLAIM''.REGELI NG

Bron: NYOG
Een aantal zorgvezekeraars stellen de no-claim regeling ter
discussie. Omdat daarbij ook gewezen wordt op de negatieve
effecten voor met name ouderen en chronisch zieken wordt u

hierbij geinformeerd over de opvattingen hieroven
H et Coó rd i nati eorgaa n Samenwerkende Oudereno rgan isaties
(ANBO, NVOG, PCOB en Unie KBO) dat bijna 700,000 ouderen
vertegenwoordigt, heeft de volgende drie ernstige principiële
bezwaren tegen de no-claim regeling:
1. Met de no-claim regeling wordt de verantwoordelijkheid voor

de kosten in de zorg primair bij de zorggebruikers gelegd.
Daar worden met name mensen met een chronische ziekte,
waaronder ouderen de dupe van.

2. De no-claim regeling doet geen recht aan het basale karak-
ter van zotg.

3. De no-claim regeling tast de solidariteit in de zorg aan.
Deze drie uitgewerkte principiële bezwaren zijn aangeboden
aan een drietal autoriteiten t.w.: de Leden van de Vaste Com-
missie voor VWS van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
de Leden van de Vaste Commissie voor VWS van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal en de Voorzitter Raad van Bestuur
College voor Zorgverzekeringen Actief in Zorg. Aan hen is
verzocht om maatregelen te treffen die er toe leiden dat de
no-claim regeling wordt afgeschaft.

NIEUWE COMPACTE AANVU LLEN DE VERZEKERI NG :

..BUDGET ZORGZAAM''
De pakketten van Zorgzaam ziln zeer uitgebreid met een
daaraan gekoppeld prijskaartje.Zorgzaam heeft een extra aan-
vullende verzekering geïntroduceerd te weten de 'Aanvullende

verzekering Budget Zorgzaam". Deze aanvullende verzekering
is ontwikkeld om maximaal aan de wensen van verzekerden
tegemoet te komen, Ze is bedoeld voor diegenen die een com-
pacte aanvullende verzekering wensen, maar die de Aanvullen-
de verzekering Zorgzaam en de Aanvullende verzekering Extra
Zorgzaam te uitgebreid vinden. De aanvullende verzekering
Budget Zorgzaam kost € 13,80 per persoon per maand.
Meer informatie kunt u vinden op wvw.zorgzaamverzekerd.nl,

Driedijk, G.
Knaap van der, G.A.
Visser, J.
Dettingmeyer, P.A.

Zwanestraat 36
L. Kookenweg 18

Tilburgweg 49
Dedemsvaartweg 695

4451 DW
5624 KW
6844 CW
2545 DK
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Eindhoven
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E-mail wimverweij@wanadoo.nl Lid: H.G. Sepers p/a: Postbus 203, 3910 AE Rhenen
Commissaris: WJ.I,4.M. de Theije Leemgravenwei 6, 5551 RA Valkenswaard Voozitter: J.G. Koning
Goltackers 104, 6931 HE Westervoort Tel. 040 20 41 376 Goudenregenplantsoen 8, 3911 ZT Rhenen
Tel.026 31 18 577 E-mail h.sepers@chello.nl Te1.0317 61 47 46
E-mail w.detheije@planet.nl E-mail joop.koning@planet.nl
Commissaris: R. Willemsen Gilze-Rijen Secretaris: J.J.A. Fontein
Zwanenveld 66-21 , 6538 RX Nrlmegen CGPA regio G lze-Rijen Donderberg 30, 391 1 JX Rhenen
Tel. 024 34 46 963 P/a Vliegbasis Gize Rijen Tel 0317 61 33 30
E-mail wibo@veteranen.nl Postbus 49, 5120 AA Rrlen E-mail j j.a.fontein@hetnet.nl
Girorekening 3149250 website www.cgpagzrij.nl Penningmeester: J.van Arkel
t.n.v Contactgroep Postactieven regio Voozitter: WH.J. Logt Van Bentheimhof 58, 3911 JN Rhenen
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Penningmeester: EH.A. Blósser Tel. 0343 45 35 10
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Penningmeester A.A. Haveman
Vanekerstraat 19,7523 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-mai I mvandrunen@home.nl

Volkel
CGPA regio Volkel
Zeelandsedijk 10,5408 SM Volkel
Voozitter: WD. den Ouden
E-mai I w.denouden@hetnet. nl
Secretaris: K. Mars
E-mail marskees@hetnet.nl
correspondentieadres CG PA Vol kel
p/a stafgroep Voorlichting
Postbus 10150, 5408 ZW Volkel
Penningmeester: R. Postma
Leden: J. van Soest, H, Geurts,
T Roosenboom, A. Boender
Girorekening 2641799
t.n.v. CGPA Regio Volkel te Uden
ERE VOOMITTER: Dhr Gijs Jonker

ORGANISATIE ELEMENT

BUREAU POSTACTIEVEN

BEREIKBAARHEID

POSTADRES tevens
REDACTIEADRES

MILITAIR POSTADRES
Dit alleen vanaf militaire
onderdelen

N.B.: Vanaf 18 september
(voor zover nu bekend):

POSTADRES tevens
REDACTIEADRES

MILITAIR POSTADRES
Dit alleen vanaf militaire
onderdelen

BEZOEKADRES

Woensdrecht
CGPA regio Woensdrecht
Voozitter (tevens ad interim secretaris):
C. Boshuizen
Lijsterbesstraat 11

4711 RJ St. Willebrord
E-mail cboshuizen@planet.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 van Zeisï 2 - 4
Postbus 184, 3769 ZK Soesterberg
lnfolijn 0346 35 60 00
Fax 0346 35 60 20
E-mai I info@mlm.af.dnet.mindef. nl

Nederlands lnstituut voor Militaire
Historie
Alexanderkazerne, Gebouw 203
Van Alkemadelaan 357
2597 BA Den Haag
Corres po ndentiead res :

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

E-mail NIMH@mindef.nl

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

Vliegende Hollander
lndien u als KLu militair of burger met
functioneel leeftijdontslag / pensioen de
Vliegende Hollander nog niet automa-
tisch ontvangt, kunt u zich melden bij het
aanspreekpunt postactieven. U ontvangt
dan een "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 externe
oozaak) minimaal 2 maanden zal u de
Vliegende Hollander worden toegestuurd.
Voor mutaties met betrekking tot adres, dan
wel opzegging dient u als volgt te handelen
neem contact op met het bureau post-

actieven. Tip: GEBRUIK HIERVOOR UW

ADRESSTROOK. Het is natuurlijk ook
handig, met betrekking tot o.a. KluPActief,

als u uw nieuwe adres ook bij ons bekend
stelt. Als u van de KLu geen informatie
meer wilt ontvangen bericht dit dan (CLSK /
KAB / Postactieven) waarna deze mutatie in

de database ingevoerd zal worden.

Commando Luchtstrijd krachten
Chef Kabinet
Bureau Postactieven

CCPKLu: Joop Melisie
KLuPActief: Ko Norg
Administratie: Sharita Khemai-Ramawadhdoebe

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 l(Ka bi neVPostactieven
Postbus 20703
2500 ES Den Haag

Binckhorsthof
C LS l(Ka bi n eVPostactieven
MPC 58 L

a.s. gelden de volgende gegevens

Staf C LS ]íKabi neVPostacti eve n

Postbus 8762
4820 BB Breda

Hoofdkwartier CLSK
CLS K/Ka bi neVPostactieven
MPC 92A

Westbroek 3
4822 ZX Breda

t@
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