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KLuPActief verschijnt viermaal per jaar
en is in principe bedoeld voor alle
postactieven van de Koninklijke Lucht-
macht, dat wil zeggen militairen en bur-
gers die de actieve dienst middels FLO,

UKW of pensioen hebben verlaten.
Verder de achtergebleven partners die te
kennen hebben gegeven KluPActief te
willen blijven ontvangen. KLuPActief
geeft informatie over de voortgang van
het postactievenbeleid van de Koninklijke
Luchtmacht en wetenswaardigheden
voo[ over, van en door postactieven zelf
en is natuurlijk een forum voor de lokale
besturen. De leiding van de Koninklijke
Luchtmachlzal u als lezer op de hoogte
houden van nieuwe ontwikkelingen
binnen de KLu.
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Concert KLu-orkest in Rijswijkse Schouwburg
Algemene Ledenvergadering aansluitend social
Dagtocht
Bezoek KLu Museum
Bijeenkomst en maaltijd
Excursie AVIO DROME Lelystand
Paasbingo (avond)
Algemene Ledenvergadering met social
Algemene Ledenvergaderi ng
Klaverjasdrive 14.00 uun Aansluitend (17.30 uur) Social
Dagtocht Marshall museum Overloon
Paasbrunch
Busreisje n,t.b. en maaltijd
Al ge me n e Ledenvergad eri n g aansl u itend rijsttafel
Reunie
Algemene Ledenvergadering plus social
Autopuzzelrit (13.00 uur) Aansluitend (17.30 uur) Social
Al gemene Ledenvergaderi ng
Voorjaarsbijeen komst en Al gemene Ledenvergaderi n g
Konginnedag
Al gemene Ledenvergaderi ng
Dodenherdenking Vliegbasis Soesterberg
Excursie naar Twente Milieu Boeldershoek
Bijeenkomst en maaltijd
Algemene Ledenvergadering aansluitend barbecue
Bezoek aan het Airborn Mueseum met lunch te Bronbeek
Vakantiereis
Excursie vestingstad Bourtange
Social met rijstmaaltijd
Excursie Kon. Marine Den Helder met busvervoer
lnloopmiddag en barbecue
Social met muziek en maaltijd (afscheid van vliegbasis en Zuidkamp)
High tea
Barbecue
Open Dagen KLu Vliegbasis Volkel
Zomersocial met barbecue
Bezoek Oosterbeek en Bronbeek
Camping weekend
Verjaardag KLu
Zomerbarbecue met fietstocht. Aansluitend Social (vanaf 16.00 uur)
Busreisje n.t.b.
Busreis Brugge
Excursie KLu Historische Vlucht te Gilze Rijen
Napraten vakantie en maaltijd
Bezoek "Marshallmuseum" te Overloon met busvervoer
Dagtocht 2007
Vaartocht Biesbosch
Social
ActiviteiVuitstapje (datum is optioneel)
Social
Busreisje n.t.b. en maaltijd
Excursie NATO-airbase "Geilenkirchen"
Excursie naar Twente Milieu Boeldershoek
Najaarsbijeenkomst
Wandel/Sportdag/Social (vanaf 10.00 uur tot max. '19.00 uur)
Bijeenkomst en maaltijd
Lezing "lnkijk achter de schermen over het ontstaan van een boek
alles m.b.t, de luchtvaart met aansluitend hapje drankje
Najaarssocial
Social met winterkost
Najaarssocial
Najaarssocial met eventueel bezoek Sint Nicolaas
Bingo en Kerstmaaltijd
Boswandeling/Sportdag met lunch en diner
Bezoek Kerstmarkt Valkenburg/Maastricht
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Raad Dag 2c,o6 (door Ko Norg)

Het was een 'kleine' wereld, die 19e december 2000. Een dichte en
bovendien hardnekkige mist die de hele dag zou blijven hangen maakte
dat de zeventien verdiepingen hoge 'Breda' toren helaas niet in haar
volle indrukwekkendheid te aanschouwen was. lmmers, dit jaar waren de
bestuursleden van de 12 CGPA'I voor de jaarlijkse ontmoeting met de
luchtmachtleiding voor het eerst welkom op het nieuwe onderkomen van
het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten in Breda.

Direct nadat de bestuursleden arri-
veerden, na al dan niet geplaagd te
zijn door het langzamerhand zo beken-
de fileleed, ontstond meteen een har-

telijke sfeer van het weezien die lucht-
machters zo eigen is onder het genot
van een kopje koffie met cake. Rond
de klok van half elf opende de
CCPKLu, Kolonel b.d.

Joop Melissie de bijeen-
komst en heette, ook
namens de Luchtmachtlei-

ding, iedereen van harte
welkom. Hij gaf aan dat
de dag vooral was
bedoeld als een ontmoe-
ting tussen de Klu-leiding
en de respectievelijke con-
tactgroepen, waarbij de
nadruk is gelegd op het
uitwisselen van informatie
en niet zo zeer om eventuele
problemen op te lossen. De

CCPKLu deed vervolgens enkele
mededelingen. Zo sprak hr.1 ten

aanzien van de CGPA-website de ver-

wachting uit dat dit in februari/maart
beter zal gaan lopen. Vervolgens
schetste hij de stand van zaken in
'postactievenland' zoals deze op dit
moment is. Zo kunnen we terugkijken
op de uitstekend verlopen Open
Dagen op de Vliegbasis Leeuwarden.
Wel zal getracht worden om voor de
komende Open Dagen in Volkel een
paar schoonheidsfoutjes zoals deze dit

Jaar aan het licht zijn gekomen, te ver-

beteren. Ook tijdens de diverse her-

denkingen waren de postactieven van
de KLu weer goed vertegenwoordigd.

Het indrukwekkende onderkomen van

h et Com m a n d o Lu chtstrij d krachte n

fen aanzien van het blad KluPActief
werd opgemerkt dat deze met betrek-
king tot vormgeving en inhoud in de
gelederen van onze oudgedienden
erg wordt gewaardeerd. Persoonlijk
ben ik daar natuurlijk blij mee en ik
kan dan ook niet anders zeggen dat
ik met veel plezier aan het blad werk.

Een aandachtig gehoor

Echtet om de inhoud van het blad
lezenswaardig en qua inhoud gevari-
eerd te houden ben ik voor een groot
deel afhankelijk van uw bijdragen.
lk hoop dan ook van harte en vraag
daarbij uw aller hulp dat het aanleve-
ren van kopij in 2007 in dezelfde mate
gaat verlopen als in 2006.
Verder kunnen we met recht spreken
van twaalf bloeiende Contact Groe-
pen Post Actieven waarin sprake is
van een goede sfeer en aandacht
voor elkaar. Ook mogen we ons ver-
heugen in een blijvende aandacht
van de leiding van de Koninklijke
Luchtmacht.
Ten aanzien van het invoeren van de
KMS DGK KLu (doelgroepenkaart)
merkte de CCPKLu op dat deze
voorspoedig loopt. Er ziln momen-
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teel 4500 kaarten verstrekt, dit niet

in de laatste plaats door de prima
medewerkrng van de CGPA-besturen.
Momenteel vindt aanpassing plaats
van de software voor omzetting van

de gegevens van actief naar de
postactieve status om zodoende de
procedures te stroomlijnen, niet in de
laatste plaats voor de toekomstige
dienstverlaters.
Al sinds enige tijd is er sprake van
geweest om een postactieven-logo te

ontwikkelen, maar na constatering dat
dit zou stuiten op allerlei praktische
problemen is besloten hiervan af te
zien. Wel hopen we binnenkort een
'eigen' Klu-postactievenvlag te heb-
ben. Deze kan dan bijvoorbeeld wor-

den gebruikt tijden de Open Dagen
(postactieventent).

Uitwisseling van gedachten...

Kortom, het motto voor 2007 luidt:

Doorgaan met waar we mee bezig zijn!
Dat we als postactieven niet alleen

bezig zijn met het verleden maar ook
met het heden bleek uit de briefing
met als titel: "Operationele/logistieke

ervarrngen van de KLu in Afghani-
stan". De briefing werd gegeven door
Kolonel Harts van de Defensiestaf
afdel ng Directie Operaties. Kolonel

Harts schetste dat de missie bijzon-
der complex is. Hij vertelde onder
meer hoe de Afghaanse bevolking is

sarnengesteld en maakte duidelijk hoe
moeililk het is om inzicht te krijgen in

de onderlinge verhoudingen van de
bevolking, De Nederlandse aanpak
ter plaatse blilkt wezenlijk te verschil-
len met die van sommige partners.
Er wordt met name veel aandacht

besteed aan een zo goed mogelijke
communicatie met de plaatselijke

bevolking, aangezien zonder de
medewerking van de lokale bevolking
succes onmogelijk is.

Ook is duidelijk dat de aanwezigheid
van 'onze' Apaches en F-'16's door
alle deelnemende landen erg wordt
gewaardeerd. Het was een uitsteken-

de en zeer informatieve briefing waar-
in veel achtergrondinformatie werd
gegeven en waaruit ook bleek onder
welke moeilijke omstandigheden daar
de klus moet worden geklaard.

De C-LSK, Luitenant-generaal de
Jong en leden van de Commando
Raad waren inmiddels gearriveerd om

met ons het aperitief en de lunch bij

te wonen. Tijdens het aperitief hield

de generaal een korte briefing waarin
hij aangaf dat het
grote aantal uitzen-

dingen onderhand
een grote druk geeft

op de betrokken
militairen maar ook

op het'thuisfront',
met alle gevolgen
van dien. Ook leg-
gen sluitingen
van onderdelen
en verplaatsingen
van activiteiten
en bijvoorbeeld
het oprichten van

het Defensie Helikopter Commando
(DHC) veel druk op het personeel.

Generaal de Jong besloot zijn toe-
spraak door te zeggen dat we als

Koninklijke Luchtmacht in een moei-

lijke periode leven maar we mogen
ons tevens gelukkig prijzen te kunnen

bouwen op een geweldige groep

Luchtmachtersl
Na de woorden van de C-LSK kon

worden genoten van een voortreffe-
lijke lunch waarbij ook weer duidelijk
bleek wat een van de doelen van

deze bijeenkomst was: namelijk het

onderhouden van de onderlinge band
en het bijpraten.

Na de lunch was het woord aan Com-

modore lr: de Zeeuw, Chef Staf van

het CLSK. Hij informeerde ons over het

op te richten Defensie HelikopterCom-
mando (DHC). Commodore de 7-eeurr

schetste hoe ten aanzien van de orga-

nisatie van de Defensie helikopters ver-

schillende modellen waren uitgedacht.
Het idee van de samenvoeging van de
helikopters van de Koninklijke Marine

met die van de KLu begint langzaam
te groeien. Het spreekt voor zich dat
hier allerlei emoties van 'bloedgroe-

pen' natuurlijk ook een rol in spelen
Overigens zal volgens planning de
verhuizing van Soesterberg naar Gilze

Rijen omstreeks november dit jaar

plaatsvinden. Een groot knelpunt in het

hele gebeuren is het samenlopen van

uitzendingen en reorganisatie. Men kan

onderhand gerust stellen dat het'van
huis uit' al zo elastische Klu-elastiek
zo langzamerhand heel ver is uitgerekt.

De Commodore De Zeeuw besloot
zijn briefing met de opmerking dat er
eigenlijk meer mensen nodig zijn om

de hoge graad van uitzendingen vol te

houden om te voorkomen dat er perso-

neel wegloopt. Structurele verbeterin-
gen in deze zijn zeer wenselijk.

Vervolgens was het al weer tijd voor het

slotwoord van de CCPKLu. Hij sprak
van een informatieve dag en sprak de

hoop uit dat we met het postactievenbe-

leid zoals tot nu toe gestalte is gegeven

in 2007 op dezelfde voet verder kunnen
gaan, Hij wenste iedereen tot slot pret-

tige feestdagen en een voorspoedig en

gezond 2007 toe.

De CCPKLU bedankt Cdre lr. de Zeeuw

voor zijn briefing
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(door Karel Wennekendonk)
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We schrilven 20 april 1956. We waren op die dag met onze

Catalina uitgeboekt voor een zogenaamde 'kampung' ver-

kenningsvlucht, Dit vraagt natuurlijk om een verklaring. Wel,

op veel eilanden langs de grens van Nieuw Guinea waren

seinen geplaatst in vierkante vorm met tekens daarop die
tot doel hadden om aan te geven of er misschien infiltraties

hadden plaatsgevonden op dat eiland. Zo ja, dan zou dat
wellicht een reden zijn om er marinters op af te sturen. Onze

taak was dus om deze seinen visueel te checken en het

resultaat door te geven aan het hoofdkwartien

Welgemoed en met een mooie vlucht in het vooruitzicht

met de Catalina P-217 gingen we op pad. Echter; als je als

vlieger denkt dat alles in de hand is kan het soms plotse-

ling gierend uit de klauw lopen, want wat gebeurde er? Wel,

plotsklaps begon de linkermotor heftig tegen te werken en

a&*-*'

rook en olie uit te hoesten. Mijn gezagvoerder wilde onmid-
dellijk de kist op zee landen. Echten een snelle blik naar

beneden maakte me duidelijk dat dit gezien de zeegang
een zeer woelig gebeuren zou gaan worden. We waren net

het eiland Misool gepasseerd. Dit eiland had een mooie en

beschutte baai en gelukkig kon ik de baas ervan overtuigen

dat het beter was orn daar te landen, Vlak voor fouch-down
in de baai gaf de stotterende motor de geest en klapten we

op het water Omdat de andere motor niet 'van het gas werd
gehaald' stoven we linksaf richting kust. Dit was bepaald
geen aantrekkelijk vooruitzicht want er stonden veel bomen

en verder zagik een hoop rotsen, dus moest erwat gebeu-
ren en wel zonder af te wachten op bevelen van hogerhand.

lk heb toen maar de rechtermotor dicht getrokken, beide
voeten stevig tegen het levier (stick) gezet en de tactiek van
'waterremmen'toegepast. Dat lukte want we raakten net

niet de oever: Vervolgens het anker uitgegooid en via de
telegrafist 'Biak' laten weten waar we zaten en wat ons pro-

bleem was. Men beloofde hulp en zowaar, na een nacht in

de bush te hebben doorgebracht kwam een bijboot van Hr.

lvt r"
Ms Luymes de hoek om en kon worden begonnen aan het

slepen van de Catalina naar Jefman, een eilandje met een

landingbaan bij Sorong. Bram de meccano en ik moesten

aan boord van de Catalina blijven, de andere bemanningsle-
den van onze kist zaten op de Luymes, om een wakend ook

op de sleep te hou-

den. Onze catering

was ronduit slecht
want we moesten het

doen met noodrant-

soenen en water ter-

wijl de rest van onze

bemanning ontspan-
nen op de Luymes

zal en zich tegoed deed aan de warme hap. lk bedacht dat
dit wel eens te maken kon hebben met mijn 'ingreep' zonder
bevel hiertoe, want zo ging het in die dagen. De reis verliep

verder voorspoedig tot vlakbij Jefman waar ineens spontaan

een flinke storm ontstond, een bekend fenomeen genaamd

wambrau of mambrau, Het ging zo tekeer dat de sleeptros

het niet hield en brak. Als gevolg daarvan 'verleierden'we in

strakke gang in de richting van het rif, Weer was direct actie
geboden. Bram, met wat hulp van mijn kant, slaagde erin na

mooi 'pikhaakwerk' de uiteinden van de gebroken tros weer
aaneen te breien, letterlijk en figuurlijk met een zelf uitgevon-

den 'Bramknoop'. De knoop hield en het eiland Jefman werd
bereikt. Na de motorwisseling werd de P-217 teruggevlogen
naar Biak. Toch ben ik achteraf blij dat de gezagvoerder niet

de normale procedure had gevolgd, namelijk de propeller

in de vaanstand en proberen vliegend thuis te komen want
anders had ik dit avontuur niet meegemaakt.
Toch weer iets voor het grote avonturenboek des levens..,.

Het eiland Jefman
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De laatste ontwikk tngen
in helikopterland:
het DHC

i*

NieÍs is bliivend. Met deze fitosofische woorden wit ik beginnen u bij te praten over een
ingriipende reorganisatie die momenteel ptaats vindt hij Defensie Íen aanzien van het opereren
met de helikopters van de kriigsmacht. De meeste van u als KLuPActief-tezer(es) zijn immers
'opgegroeid' met de term GPLV of wel: 'Groep Lichte Vliegtuigen', een organisatie die niet
alleen de aloude Alouette lll maar ook biivoorbeeld de Piper Cub's behetsde. De benaming
THG (Tactische Helikopter Groep) zal u waarschijntijk ook nog wel bekend voorkomen.

lnleiding
ln augustus 2005 is de projectgroep
Defensie Helikopter Commando
(DHC) aan de slag gegaan met als
opdracht:

"Ontwerp een Defensie Helikopter
Commando dat is toegerust om op
doeltreffende en doelmatige wijze
hel ikoptercapaciteit te leveren voor
de Commandant Der Strijdkrachten,
het Commando Zeestrijd krachten,
het Commando La ndstr|d krachten,
het Commando Luchtstrijd krachten
en de Koninklijke Marechaussee Íen
behoeve van het uitvoeren van Defen-
sietaken."

Eigenlijk is er voor deze reorganisatie
mail eén echte drijfueer te noemen,

namelijk het bewerkstelligen van een
grotere doelmatigheid en doeltreffend-
heid van de gehele helikoptervloot van
Defensie, Door dit zo te stellen zeggen
de beleidsmakers impliciet niel zozeer
dat het nu niet goed gaat, maar wel
dat het beter kan. Hoewel er volgens
het Defensiebegrippenkader sprake
is van een reorganisatie, is deze toch
wel bijzonder. Ten eerste omdat er in
beginsel geen reductiedoelstelling is
gegeven en ten tweede omdat het de
eerste grote operationele paarse fusie
betreft. Reorganiseren betekende in
Defensie tot nu toe vooral reduceren.
En onder verbeteren werd toch meest-
al ook reduceren verstaan. Onder dit
positíeve gesternte heeft de project-
groep de ontwerpopdracht toch vooral
zo opgevat:

"Meer met hetzelfde!"

De oorsprong van het idee om een
DHC op te richten ligt in de Studie
I nteg ra le helikoptercapaciteit ("de
studie"). Deze studie is een van de
grote studies die in 2003-2004 zijn
uitgevoerd om een beeld te krijgen
van de toekomstige vorm en samen-
stelling van Defensie. ln de studie
wordt de aanbeveling gedaan om een
DHC op te richten. Deze aanbeve-
ling is overgenomen door de minister
van Defensie en heeft geresulteerd in
een instellingsbeschikking voor een
programmaorganisatie DHC (pOO-
DHC). Volgens deze instellingsbe-
schikking bestaat de projectgroep
uit 8 vaste leden (majoor/LTZ1 en



LKOL/KLTZ) en wordt aangevoerd
door een projectleider (KTZ). Van elk
krijgsmachtdeel nemen 3 militairen
deel. De projectgroep is onderdeel
van de programmaorganisatie oprich-
ting DHC (POO-DHC). Hierin wordt de
projectgroep aangestuurd door een
stuurgroep, bestaande uit de OPCO-
commandanten, de directeur van de
DMO en de directeur beleidsevaluatie.
De voozitter van de stuurgroep is de
plaatsvervangend CDS. De projecl
groep is administratief bij het CLSK
ondergebracht.

Naast de korte en bondige opdracht
bevat de instellingsbeschikking een
veelheid aan randvoorwaarden, uit-
gangspunten en'vertrekpunten'. Ver-

der wordt er een aantal belangrijke
oplossingsrichtingen in aangereikt.
Om enkele te noemen:
. centrale aansturing van het DHC

vanuit één staf op de Vlb. Gilze-
Rijen;

. invulling van het ambitieniveau voor
helikoptercapaciteit, op basis van
de helikopterstudie;

. naadloze aansluiting op het nieuwe
bestu ringsmodel Defensie;

. luchtwaardig heidsborging overeen-
komstig de militaire luchtvaarteisen;

. aansturing overeenkomstig een
eenduidige systematiek met een
planmatige verdeling van de heli-
koptercapaciteit voor de CDS en de
OPCO's (Operationele Comman-
danten), op basis van het ambitie-
niveau van Defensie en de jaarlijkse

activiteitenplanning van Defensie;
. eenduidige en geharmoniseerde

opleidi ngstrajecten voor I uchtva-
renden, luchtvaarttechnici en lucht-
vaartlogistiek personeel met geza-
menlijke opleidingen en cursussen;

o concentratie van het hoger onder-
houd aan helikopters.

Projectaanpak
Om de opdracht uit te voeren heeft de
projectgroep een projectplan opge-
steld. Dit plan moet leiden tot een
reorganisatieplan waarin de bestaan-
de Tactische Helikoptergroep (THG)
van het CLSK en de Groep Maritieme

Helikopters (MARHELI) van het CZSK
worden samengevoegd in een DHC.

Daarnaast moet de projectgroep een
veelheid aan voorstellen doen om

een aantal specifieke knelpunten op
te lossen en om de aansturing van

het DHC als de leverancier binnen
Defensie van helikopteroperatiên zo
zuiver mogelijk vorm te geven. Het
plan van de projectgroep bestaat uit
een studiefase en een fase waarin,
met de uitkomsten van de studiefase,
het reorganisatieplan wordt opge-
steld. ln de studiefase heeft de pro-
jectgroep in vier stappen zero base
een organisatie ontworpen. Hiervoor
is het zogenaamde vier-fasenmodel
gebruikt, waarmee dat ontwerpen
op systematische wijze kan plaats
vinden. ln het vier-fasenmodel moet
een aantal belangrijke vragen worden
beantwoord, te weten:
1) Waarom is er een DHC nodig, wat

zijn de producten en diensten en
wie zijn de afnemers. Wat is de
plaats van het DHC in zijn omge-
ving en welke eisen worden er aan
het DHC gesteld? Wat zijn de hier-
uit af te leiden kritieke succesfacto-
ren? Al deze vragen worden beant-
woord in het strategisch model.

2) Wat moet er allemaal gebeuren
(welke processen moeten er plaats-
vinden) in het DHC om de gevraag-
de producten en diensten te leve-
ren en tegelijkertijd te voldoen aan
de overige eisen die de omgeving
stelt? Deze vragen worden beant-
woord in het procesmodel.

3) Hoe kun je die processen slim
organiseren? Die vraag wordt
beantwoord in het organisatie-
model.

4) De laatste vraag wordt beantwoord
in het bedrijfsvoeringmodel: Hoe
kun je de georganiseerde proces-
sen het best laten samenwerken?
ln feite is dit een verdieping van
het procesmodel, waarbij wordt
aangegeven hoe bijvoorbeeld pro-
cessen met elkaar communiceren,
welke informatie nodig is, wanneer
bepaalde acties moeten plaatsvin-
den, hoe processen in tijd en hiè-
rarchie van elkaar afhankelijk zijn,

welke normen van toepassing zijn,

etc.

Met deze benadering streeft de pro-
jectgroep vooral verklaarbaarheid van
de organisatie en bedrijfsvoering in

het DHC na. Herkenbaarheid van de
bestaande situatie in de nieuwe situ-
atie is vooralsnog van ondergeschikt
belang. Het projectmanagement (hoe

zorgen we ervoor dat we als project-
groep op tijd de gevraagde resulta-
ten opleveren) gebeurt volgens de
zogenaamde PRINCE2-methode, een
beproefde methode voor projectma-
nagement. PRINCE2 is gebaseerd op
een aantal principes:
. een scherpe definitie van de sÍages

die een project doorloopt en het
per sÍage puur concentreren op het
product dat die sÍage moet opleve-
ren;

o een scherpe definitie van de
managementprod ucten (besl is-
documenten) die elke sÍage moet
opleveren;

. een volgende sfage pas starten als
de vorige sfage een product heeft
opgeleverd dat aan de kwaliteitsei-
sen voldoet;

. toebedeling van rollen aan de ver-
schillende onderdelen van de pro-
jectorganisatie;

o een scherpe definitie van de Busi-
ness Case, de bestaansgrond van
het project;

. het afsluiten van het prolect wan-
neer de producten zijn geleverd en
geaccepteerd en er een Posf Pro-
ject Review Plan is geaccordeerd
en belegd in de staande organi-
satie.

Daarnaast dicteert deze methode
een projectorganisatie. De geschetste
organisatie van de POO-DHC komt
- met enige fantasie - overeen met de
structuur die PRINCE2 voorschrijft.

Het projectproces
Het prolect bevindt zich momenteel in

de fase waarin het reorganisatieplan
zijn'concept-voorlopig' status moet
verkrijgen. De studiefase is dus afge-
lopen.
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ln die studiefase zijn de vier model-
len volgens het vier-fasenmodel
opgeleverd. Daarvan trokken het stra-

tegisch model en het organisatiemo-
del toch wel de meeste aandacht.

Twee opvallende zaken bij de tot-

standkoming van het strategisch
model zijn:
. Het blijkt dat het DHC-project een

initiator dan wel katalysator is voor
een nadere positiebepaling (of
territoriumafbakening, zo u wilt)

van de verschillende partijen in
'het Defensie volgens het nieuwe
besturingsmodel'; meer in het bij-
zonder: de scheiding van DMO- en
OPCOtaken en -verantwoordelijk-
heden in het onderhoudsproces,
en de wijze waarop het volgens
militaire luchtvaarteisen voor vlieg-
tu igonderhoudsbedrijven (M LE-

145) vereiste toezicht kan worden
uitgevoerd.

. Tevens blijkt dat de ambitie van

Defensie ten aanzien van helikop-
ters de beschikbare capaciteit
ruimschoots overschrijdt, (maar
daïzal u niet verbazen, red).

Bij de totstandkoming van het orga-
nisatiemodel bleek er aanvankelijk
weinig draagvlak voor. Door de
procesgerichte inrichting van het
DHC lijkt de organisatie niet op
bestaande structuren. Vooral de
'bovenlaag'van de organisatie is

sterk vernieuwd. ln deze periode
heeft de projectgroep veel tijd en

energie besteed aan het overtui-
gen van belanghebbenden van nut
en noodzaak van de voorgestelde
organisatie. Daarbij bleek dat her-
kenbaarheid kennelijk toch belang-
rijker is dan verklaarbaarheid van

de dingen die we doen. Door wat
water bij de wijn te doen is nu toch
algemeen acceptatie ontstaan van

het gedachtegoed achter het voor-
gestelde DHC.

Het projectresultaat
Bij het ontwerpen van de organisatie
en de bedrijfsvoering heeft de pro-
jectgroep zich laten leiden door kri-

tieke succesfactoren die in het strate-
gisch model zijn geformuleerd:
. het DHC is dé leverancier van heli-

kopterproducten voor Defensie en

dus hét aanspreekpunt;
. luchtwaardigheid is een van de

belang rijkste voorwaarden voor
doel matig heid en doeltreffend heid ;

. het DHC moet 24 uur per dag, 7

dagen per week ingezette DHC-

eenheden, waar ook ter wereld, met

raad en daad kunnen ondersteunen;
. helikopters zijn kostbare en

schaarse middelen; de aanwen-
ding ervan vereist buitengewone
zorgvuldigheid en aandacht bij
planning en inzet;
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. de specifieke helikopterexpertise
moet duidelijk zijn belegd, kwalitatief
op peil worden gehouden en bena-
derbaar zijn;

Daarnaast zijn enkele door de project-
groep gesignaleerde tekortkom i ngen
van grote invloed geweest, vooral op
de beschrijving van de bedrijfsvoe-
ring. Er is onvoldoende aandacht voor
de haalbaarheid van de ambitie, voor
afstemming van vraag en aanbod

(Onderhoud & Logistiek),
3) gereedstellen personeel en kennis-

management (Opleidingen &
Expertise), en

4) ondersteunen (Faciliteiten &

Ondersteuning).
Tevens zijn deze procesvera ntwoor-

delijken de posfholders in de zin

van de militaire luchtvaarteisen en
namens de commandant DHC belast
met de luchtwaardigheidsborging in

de onder hen vallende processen.

(5), waarbij het OCC namens de
commandant van het DHC toeziet op
de realisatie.

Tot slot
Het succes van een organisatie staat
of valt met een zorgvuldig uitgestip-
pelde koers en het volgen van die
koers. leder die betrokken is bij het
DHC moet zich bewust zijn van zijn

bijdrage aan het op koers houden
van het DHC, maar moet ook weten
wanneer hij aan de bel moet trek-
ken wanneer er iets niet volgens
plan verloopt. De wijze waarop het

DHC is georganiseerd en de daarbij
behorende bedrijfsvoering scheppen
daarvoor het kaden

Maar voor een complexe organisatie
als het DHC geldt: "Lees voor het in

gebruik nemen eerst de gebruiks-
aanwijzing". De mensen die het DHC
straks aansturen en bemannen heb-
ben het lot van het DHC in handen.

lk ben het met u eens dat het blad
KluPActief niet bedoeld is als
medium om een discussie te starten
over de plannen van de projectgroep.
Maar mocht u echter in kleiner of
groter gezelschap behoefte hebben
aan nadere toelichting, dan bent u
welkom in de Eurotoren op de 1 1e

verdieping. Maar we komen ook
graag naar u toe!

M.J. Poortman,
k a p i te i n - | u ite n a nt-te r-ze e,

medewerker PG-DHC.

Figuur 1: Het voorstel van de projectgroep voor de organisatie

van het DHC.

Maa[ zoals hiervoor
reeds is gezegd,
heeft de project-
groep aanpassingen
moeten doen om

toch een stuk her-

kenbaarheid terug
te brengen. De oor-

spronkelijk structuur
is enigszins gewij-
zigd en naamgeving
van enkele onder-
delen aangepast.
De onderliggende
bedrijfsvoering is

echter ongewijzigd.
en voor de haalbare synergie op alle
niveaus, inclusief het CDS-niveau. Er

is onvoldoende scheiding tussen plan-
ni ngs- en u itvoeri ngsverantwoordelijk-
heden, en tussen activiteiten gericht
op de lange termijn enezijds en de
korte termijn andezijds. Mede daar-
door is er onvoldoende focus op de
afzonderlijke processen, die daardoor
aan kwaliteit inboeten.
De aanpak van de projectgroep heeft
geleid tot een procesgerichte organi-
satie (figuur 1) die, als logisch gevolg

daarvan, ook bedrijfsvoering weer-
geeft, En dus geen organisatie waarin,
zoals in de praktijk veel gebeurt, 'de

hazen anders rennen' dan het organo-
gram aangeeft en waarin de informele
communicatie feitelijk de zaak laat
werken. (Dit laatste zal u als oud-Klu-
ers niet onbekend voorkomenl, red.)
ln die organisatie zijn 4 procesverant-
woord e I ij ken achtereenvol gens verant-
woordelijk voor de processen:
1) operationeel gereedstellen (OPS),

2) gereedstellen materieel

Figuur 2 geeft het bereikte resultaat
ween De bedrijfsvoering is daarin
zichtbaar gemaakt door aan te geven
hoe de taakopdracht (1) van C-LSK
door de staf van het DHC via de
commandant (2) wordt omgezet in

een bedrijfsplan (3). Dit bedrijfsplan
wordt door de procesverantwoordelij-

ken vertaald (a) in intern afgestemde
plannen voor de middellange en

korte termijn. Het Operatie- en Coór-

dinatiecentrum
(OCC) zorgt voor
de afstemming
van de MT/KT-

plannen met de
afnemers van

DHC-producten.
Het H-OCC keurt
deze plannen
namens C-DHC
goed. De MT/KT-

plannen zijn de
plannen die door
de squadrons
worden uitgevoerd Figuur 2: De uiteindelijk overeengekomen organisatie
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Een paar jaargeleden hadden ze een nieuwe keuken laten installeren. De oude

was versleten. Hij had gezegd dat hij graag een nieuwe badkamer en een

nieuwe keuken wilde hebben, dan konden ze tenminste nog lekker lang in hun

heerlijke huis blijven wonen. Wat een keuze was er geweest! Zoveel verschil-

lende keukenleveranciers. Zoveel keuzes die gemaaK moesten worden. Kleur

en materiaal van de kastjes, kunststof blad, of juist natuursteen, en welke kleur

dan, En dan ook nog alle apparatuur. Het eindresultaat mocht erzijn, Elke dag

genoot ze er weer van. Wanneer het keukenblad leeg was en met een vochtig

doekje was afgedaan, kreeg ze elke keer een blij gevoel. Wat een luxel Rechts

in de hoek van het ene aanrechtblad had ze het rode koffiezetapparaat gezet.

Dat was echt een hoekje voor een rood accent. En er zat een stopcontact, dus

hetwas ook nog handig. Links in het bovenkastje stond de pot met gemalen

koffie. ln 12glarcn potten had ze daar suiker, koffie, rijst, paneermeel, zout,

bloem, zelfrijzend bakmeel en andere ingrediënten staan. Wanneerle het kastje

open deed stond alles lekkerovezichtelijk klaar. Leuk, dat je meteen zag wat

er in de potten zat. Boven het andere aanrecht, onder de bovenkastjes hing de

filterhouder. Die was van hout, met bloemen erop geschilderd. Haar vader had

die voor haar moeder gemaakt voor moederdag. Haar beide ouders leefden

niet meer, Ze had de filterhoudereen plekje gegeven waarde roze kleurwel

kon. Naast het koffieapparaat vloeKe het een beetje. Maar elke keer dat ze dat

houten ding zag, moest ze even glimlachen over aan de verbazing van haar

moeder, toen ze jaren geleden het zelfgemaaKe cadeautje had gekregen. Sinds

de kinderen het huis uitwaren, hadden ze meertijd. Ze dronken hun thee en

koffie altijd in de yvoonkamer. 0p een theemeubeltje, dat ook van haar moeder

was geweest, stonden alle kopjes klaar.l?echte Wedgewood kopjes. Toen

de kinderen klein waren durfde zij ze niette gebruiken. Nu konden zij en haar

man er van genieten.

En toen kwam hij thuis. Het afscheid was heel bijzonder geweest. Prachtige

speeches, Veel mensen die hem nog een hand kwamen schudden. Sommige

hadden er echt een heel eind voor moeten reizen. Hij

had ervan genoten. Ze had hun hele huis vol bloemen

kunnen zetten. Zelfs op de slaapkamer geurde een

prachtige bos. 0mdat zijn collega's wisten dat hij meer

tijd kreeg, en hij altijd had gezegd dat hij meer met

computers wilde, had hij allerlei programma's gekre-

gen v00r op de computer. En ook een digitale camera

waarmee hij foto's kon maken, die hij dan weer met

de computer kon bewerken. Hij zat zich al erop te

verheugen, eindelijk tijd om dagen achter de computer

te zitten zonder dat hij gestoord werd. Zij had niet

zoveel met computers. Ja, ze waren handig 0m mee

te mailen met de kinderen en foto's te krijgen van de

kleinkinderen. Maar voor de rest vond ze het maar

kaal, Gezellig met mensen koffie drinken en kletsen

was veel leuker. En daar kregen ze meertijd voor.

Aan de eind van de eerste week kondigde hij aan

dat hij een paar dingen wat praKischer zou maken.

Ze dacht dat hij eindelijk een ophanghaak voor de

stofuuiger aan de binnenkant van de kelderdeur zou

maken. Dat zou nog komen, zei hij, eerst de keuken.

Het koffieapparaa| de kopjes, de filters en de koffie

moesten bij elkaar staan, dat was een stuk handiger.

Trouwens, die filters konden ook wel in het kastje.

Toen ze van een bezoeli van een vriendin terugkwam,

zagze hoe leeg het ineens was, in haar keuken. Hij begreep het helemaal niet,

dat ze het er niet mee eens was. Het was toch veel logischer? Veel praKischer?

Alles dicht bij elkaar? Makkelijker? Had hij dan iets te zeggen over de keuken?

Verwachtingen kunnen verschillen. leder kijK vanuit zijn of haar eigen

gezichtspunt naar de wereld. Mannen zijn misschien doelgerichter, vrouwen

gaan meerop hun gevoel af. Een man kijK misschien naarwat praktisch is,

een vrouw misschien meer naar gezelligheid. Allebei hebben ze vanuit hun

gezichtpunt gelijk. "Wie een brug slaat naar een ander, kan altijd heen en

weer" ( Beranova) Misschien ligt daar het antwoord. Wanneer je je probeert

te verplaatsen in een ander (zelfs wanneer je de mening niet deelt), sla je een

brug, En ergens op de brug kun je elkaar dan weer ontmoeten. Kan hij mis-

schien de keuken laten zoals hij was, maar mogen de kopjes van haar wel uit

de kamer. 0f kun je je partner achter de computer laten zitten, maar mag je

wel samen om 11.00 uur op zijn kamer koffie drinken.

We hadden een reunie van een FlO-groep. Een jaar geleden waren ze naar

een Fl0-conferentie geweest, die werd aangeboden door de Luchtmacht. Een

conferentie ter voorbereiding op de FLO. De groep was aan het eind van de

conferentie erg enthousiast. En er werd besloten om na één jaar een reUnie

te houden om elkaarte vertellen hoe het iedereen vergaan was, Hetverhaal

hierboven werd verteld tijdens die reunie. Het was herkenbaar voor iedereen

en daarom werd er ook om gelachen. ledereen was erin geslaagd om een brug

te slaan naar de ander. Voor zowel de mannen als de vrouwen was er iets

veranderd. Ze hadden allemaal zich aan moeten passen. En zewaren allemaal

heel erg tevreden met het eindresultaat. FL0: tijd om de dingen te doen die je

echt wil. Vaak samen , maar ook af en toe alleen!

lmmy Be|er
Stafl u cht m a c ht ra a d sv ro uw
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Het LMK, dat eind 2005 zijn jubileum ver-
zilverde en dat feest het vorig jaar voor-
namelijk in eigen land heeft uitgevierd,
is van plan in het komende jaar vaker
en verder weg van zich te laten horen.
Daartoe is een uitgebreid programma
in voorbereiding waarvoor de koorleden
zich met hun bronzen stemmen, studie
en stimulansen gaan inzetten. Omdat er
plaats is om de verdere opbouw van het
collectief (thans ongeveer zestig man) te
versterken, wordt naast actief dienende
luchtmachters ook aan lezers van dit
blad (die het uniform mogen dragen) de
mogelilkheid geboden om op de komende
repetities nader kennis te maken met
het koor. Als u als postactieveling van de
luchtmacht van zingen houdt, kunt u op
de komende woensdagen tussen half
een en half vier de gezamenlijke kooroe-
feningen bijwonen. ln de studio's van de
Luchtmachtkapel, Algolweg 8 Amersfoort-
Noord (Bedrilvenpark'De Hoef') vindt u

de koorleden, die zich daar onder leiding
van hun dirigent Henk Heins (Kapitein
b.d) voorbereiden op de komende uitvoe-
ringen. Wij hopen dat u tijdens uw bezoek
aldaar aanleiding vindt het Luchtmacht
Mannenkoor met uw stem te versterken,
Voor de toegang tot het zanglokaal kan
gebruik worden gemaakt van de arties-
teningang (zi.lkant gebouw). Er is wellicht
slechts beperkte mogelijkheid tot samen
reizen omdat een toenemend aantal leden
afkomstig is uit plaatsen tot ver buiten de
regio Soesterberg, t.w. uit Friesland, Dren-
the, Overijssel, Noord-Brabant, Noord-Hol-
land, Flevopolders en Duitsland.

ll
Voor meer informatie daaromtrent of voor
het aanvragen van een folder met uitge-
breide informatie kunt u contact opnemen
met het secretariaat-LMK, Francklaan 24,

3862 GS Nijkerk (tel. 033 24 57 891).

Programma-2007
. ln samenwerking met de Drumfanfare

van de Koninklijke Luchtmacht vindt het
eerstvolgende optreden plaats op
30 maart, tijdens een feestelijke bijeen-
komst van de Lionsclub in Zwijndrecht.

. Op verzoek van het bestuur van de
Stichting'Nationaal Monument Kamp
Amersfoort' verleent het koor op 19

april medewerking aan de 62e herden-
king van de overdracht van het kamp
aan het Rode Kruis (zestien dagen voor
de nationale bevrijding) te Leusden.

. Van '1 tot 5 mei gaat het koor op tour-
nee naar Wóbbelin (Mecklenburg,
Duitsland) waar een herdenkingscon-
cert wordt gegeven in verband met de
omgekomen slachtoffers, waaronder
ook Nederlanders, in het voormalige
Pol izei I iches Du rchgangslager.

. Een bijzondere 'ontknoping' in het
kader van de militaire luchtvaart brengt
de luchtmachtzangers op 30 mei naar
het'Evenementen Centrum Casino
Soesterberg'.

. Vervolgens zijn 19 en 20 september
gereserveerd voor de Veteranendagen
van de KLu op de Vliegbasis Soester-
berg. Deze happening zal zoals

gebruikelijk met een kooroptreden
worden opgeluisterd.

. Voor de tweede maal dit laar zal heï
Luchtmacht Mannenkoor Duitsland
aandoen, met facilitaire medewerking
en in samenwerking met de Comman-
dant van de USA{roepen aldaar en
met kerkelijke autoriteiten van de Chris-
tuskirche. Aldaar zullen enkele concer-
ten worden gegeven in onder andere
de cultuurstad Ansbach (Frankenhóhe,
Beieren). Deze trip staat gepland voor
de periode van 12 ïoï 19 oktoben

. Tenslotle zal het gebruikelijke jaarcon-
cert van het Luchtmacht
Mannenkoor voor de vele donateurs
en andere belangstellenden in de
regio Amersfoort - Soesterberg - Zeist
worden gehouden op 23 november
in de Grote Zaal van het (voormalige)
Officiers Casino te Soesterberg. Wij-
zigingen voorbehoudenzal de ver-
melde agenda leidraad zijn voor de
repetities die nog volgen. Het bestuur
van de Luchtmacht Mannenkoor doet
hiervoor een hartelijke oproep aan alle
(oud)collega's om zich aan te melden
voor het lidmaatschap teneinde zich
indien mogelijk mede voor het welsla-
gen van de voornemens in te zetten.

(Zie ook websites: www.luchtmachtkapel.
nl./koor en www. lmkweb. nl)

Riemer Smallenbroek
P R-manag e me nt Lu chtm acht
Mannenkoor



ln het decembernummer van 2006
heb ik informatie gevraagd over
vier foto's. Ook hierop heb ik
weer veel reacties gehad in de
vorm van telefonische reacties en
vele e-mails. Dit bevestigt weer
eens dat deze rubriek veel wordt
gelezen. lk ben daar natuurlijk erg
blij mee en niet in de laatste
plaats omdat het mes in dit geval
van twee kanten snijdt: u vindt
deze rubriek kennelijk interessant
om te zien en te lezen en wij als
NIMH zijn met al uw reacties
enorm geholpen omdat veel foto's
uit ons bestand niet vergezeld
gaan van een beschrijving.

Foto 1: De opname is gemaakt eind
jaren 40 /begin jaren 50 op de
Vliegbasis. (Datering gebaseerd op
de afmetingen van de bomen! ).
Links het Technisch Magazijn
(gebouw 60) met aan de voorzijde,
achter het prikkeldraad, een deel
van de POL sectie. Het gebouw
rechts is het Kleding Magazijn
(gebouw 84), aan de voorzijde een
houten toiletgebouwtje gebruikt tot
1990. Links naast het houten
gebouwtje liggen een paar "Lange
Jannen" pylontanks F-84E Beide
(door de Duitse bezetters gebouw-
de?) gebouwen zijn afgebroken
i.v.m. de huizenbouw Meerhoven

Foto 2: De afbeelding leverde enke-
le reacties op maar het gebouw kon
niet worden geïdentificeerd.

Foto 3: Volgens twee respondenten
is dit de PMT kantine "De Wing" op
de Vliegbasis Volkel. De opname is

mogelijk gemaakt midden jaren '60.

Foto 4: Alhoewel de cockpit van de
Streak niet dagelijks werd bezet
door een non leverde de foto geen
enkele reactie op.

Allen die hebben gereageerd worden hartelijk bedankt voor de vaak
uitgebreide verhalen en antwoorden. Echter, het kostte me geen enkele
moeite om weer enkele foto's uit ons bestand op te diepen waar we
graag het een en ander over zouden willen weten, hier komen ze dan!

Ir rÏ



Foto 1
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Foto 1: Op B-11-1960 vertrok de
laatste Tiger Moth, registratie A- 4
van de Vliegbasis Leeuwarden. Op
de foto is deze gebeurtenis vast-
gelegd. Op de neus van de A-4 is
een afbeelding geschilderd van een
"Donald-Duck achtige" eend met
valhelm (?) en op de borst diago-
nale strepen met pompebledden.
Kan iemand meer vertellen over
deze afbeelding en/of is er een
goede opname van deze afbeelding
beschikbaar bij een oudgediende?

Foto 2: ledere vliegtuigmodel-
bouwer zal watertanden van deze
hangar met "uitgeklede" Meteors
(wie bouwt zo'n diorama??). Helaas
is mij niet bekend waar deze foto
is genomen. Wellicht dat enkelen
onder u de hangar herkennen met
name door het merkwaardige bouw-
sel (kantoor hangarchef?) achter de
Meteor.

Foto 3: Deze opname is na de oorlog
gemaakt in Engeland maar over de
groep militairen is niets bekend . Zeer
waarschijnltlk is dit een klas lucht-

machtmilitairen met instructeurs maar

voor nadere informatie ben ik u zeer
erkentelijk.

Foto 4: Mogelijk is deze opname op
Deelen gemaakt, maar als u meer

weet over locatie, datum enzovoort zou

ik graag deze informatie met u delen.

Foto 5: Een vrij unieke opname van

USAFE 8.-26 lnvader lichte bom-

menwerpers (straferversie met 8x .50

mitrailleur in de neus) op (vermoede-
lijk) de vliegbasis Twenthe eind jaren

'40, begin jaren '50. De B-26's zijn

zutarï geschilderd met rode registra-

ties. Op de achtergrond zijn een alumi-

niumkleurige Spitfire, registratie 3W-9,

enkele Harvards en zweefuliegtuigen
zichtbaar Links op de achtergrond zijn

Foto 5

enkele vlaggenmasten met vlaggen
zichtbaar Deze foto is mogelijk geno-
men tijdens een festiviteit op de basis,

Wie kan opheldering geven over het

bezoek van deze B-26's?

lk ben weer erg benieuwd naar uw
reacties. Graag deze sturen naar:

B. van den Broeke
Pr Kennedylaan 212
2343GW OegsÍgeesf
tel: 071-5173626

e mail: bertíren@casema.nl

tV.B.: Overtgens, als iemand naar aan-
leiding van deze nieuwe foto's een ver-

haal heeft in de vorm van persoonlijke
ervaringen, anekdofes of andere tnfor-

matie wat interessanÍe kop| zou kun-

nen zijn voor de lezers van ons lijfblad,

dan dit graag sturen naar Ko Norg,

zijnde de redacteur van KLuPActief. (e-

m a i I : ko no rg@p I a n et. n l)
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MUSEUMNIEUWS
Misschien heeft het inmiddels al
gehoord of erover gelezen maar
volledigheidshalve maak ik er ook
in KLuPActief toch maar melding
van: ln november vorig jaar opende
het Militaire Luchtvaart Museum te
Soesferberg de expositie Aviation
art. ln deze expositie wordt werk ten-
ÍoongesÍeld van drie digital artists:
Wiek Luijken en Ronald J. Olsthoorn,
beiden Nederlanders en de ltaliaanse
Zweed John Wallin Liberto. Hun fas-
cinatie voor het vliegen in combinatie
met een grote professionaliteit op het
gebied van com putermatige g rafische
vormgeving vormÍ de basrs voor een
boeiende expositie, waarmee nieuwe
wegen worden ingeslagen in de
luchtvaartkunst.

Deze kunstenaars wilden de conventio-
nele beeldtaal doorbreken. ln plaats van
het penseel benutten ziy de computer
om hun fascinatie voor vliegtuigen cre-
atief vorm te geven. Het resultaat is een
serie verrassende digitale luchtvaart-
kunstwerken, dus alleszins de moeite
waard om een kijkje te nemen.

Volledigherdshalve: de regulrere ope-
ningstijden van het museum z|n van

dinsdag tot en met vrijdag van 10.00

uur tot 16.30 uur en op zondag van

12.00 uur tot 16.30 uur. llet museum is
gesloten op maandag, zaterdag, Eerste
Paasdag, Konrngrnnedag, Eersfe Pink-
sterdag en betde Kerstdagen.

Brequet Atlantic toegevoegd aan
museumcollectie
Het museum heeft onlangs een Breguet
Atlantic van de Duitse Marine overgeno-
rnen let betreft een toestel waarmee
de N,4arineluchtvaartdienst van 1 969

tot 1985 heeft gevlogen. ln die periode

deden negen toestellen dienst bij het

32.1 Squadron, dat lvas gestationeerd

op Vliegkamp Valkenburg De Breguet
Atlantic is het enige vliegtuig dat van

oorsprong exclusief als militair patrouil-
letoestel is ontworpen. De Koninklijke

Vlarine benutte het vliegtuig, tijdens

de hoogti.ldagen van de Koude Oorlog

rond 1 980, voor verkenningsdoeleinden
en voor ondezeebootbestrijding. De

verurerving van dit toestel past in de
plannen voor het toekomstige Defensie-

museum op de Vliegbasis Soesterberg,

waarin de collecties van het Militaire
Luchtvaart Museum en het Legermu-

seum zullen opgaan, rnaat waarin ook

uitdrukkelijk plaats zal zijn voor krijgs-

machtbrede presentaties. Het toestel zal

zoals het zich nu laat aanzten te bezich-
tigen zijn tijdens de Open Depotdagen
die gehouden zullen worden op 14 en

15 april a.s.

Tiger Moth na restauratie terug in

museum
Recent is de restauratie van de Havil-

land Tiger Moth, eigendom van het
Militaire Luchtvaart Museum le Soesfer-

berg, voltootd. Na eerder lange t|d in
depot op de Vliegbasis Soesferberg te

hebben gestaan,is de Tiger Moth nu

weer in volle glone te bezichtigen rn de
Vreeburghal van het museum.
Toen de Nederlandse luchtmacht na

de Tweede Wereldoorlog weer werd
opgebouwd, bestond de behoefte aan

een betrouwbaar lesvltegtuig. Het oog

Afbeelding: Kunstwerk van Wiek Luijken,

ÍoesÍe/ is een Fokker DXXI

viel toen op de Havtlland DH-B2A Tiger
Moth, een populair lesvliegtuig waarvan
sinds de jaren '30 van de vorige eeuw
bijna 9.000 exemplaren zijn gebouwd.
De Nederlandse luchtmacht venruierf in

1946, via een speciale overeenkomst
met de Engelsen, 56 Tiger Moths, die
voorheen in dienst waren geweest bij de
Royal Air Force. Het toestel waarover het

Militaire Luchtvaart Museum beschikt
(de A-10) dateert uit 1944. Deze werd in
juli 1946 overgedragen aan de Neder-
landse luchtmacht en deed vervolgens
tot begin 1950 dienst bij de Elementaire
Vliegopleiding op Woensdrecht. Daarna
maakte het toestel vele omzwervingen
en werd het toestel op '18 

lanuari 196'1

definitief uit dienst gesteld en opgesla-
gen biy het Depot Vliegtuig Materieel
(DVM) op Gilze-Rijen. ln januari '1968

werd de Tiger tVoth weer naar de Vlieg-
basis Soesterberg vervoerd. Sinds april
1981 maakt het deel uit van de collectie
van het Militaire Luchtvaart Museum.
ln de loop der jaren verslechterde de
conditie van het toestel dusdanig dat
het niet langer meer aan het publiek kon

worden getoond. Om die reden besloot
het museum eind 2005 het toestel gron-

dig te laten restaureren. Bij ATN Aircraft
Division in Hoogeveen werden alle

onderdelen van het vliegtuig gedemon-
teerd en werd de bekleding veru;ijderd

en vernieuwd. Diverse onderdelen in

het frame ziyn opnieuw opgebouwd.
De vleugels zijn gerepareerd, bekleed
en doorgenaaid en voozien van Egyp-
tisch katoen. De gehele kist is opnieuw
geverfd en heeft een nieuwe laag
spanlak gekregen. De Tiger Moth is te

bezichtigen in de Vreeburghal van het
museum waar het in de permanente
collectie is opgenomen.
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Expositie 'Jachtvliegers. Van aviateur tot
straaljagerpiloot'

Expositie Aviation Art-lll. Een keuze uit het werk
van de computerschilders Wiek Luyken,
Ronnie Olsthoorn en John Wallin

Expositie 'Een vliegerklas zwermt uit.
De opleiding en loopbaan van de twaalf leerlingen
van de Vliegschool van Versteegh op Vliegkamp
Soesterberg (1 925-19271'

Rondleidingen voor bezoekers

Filmdagen

Kinderuvorkshop Vl iegen

Ki ndenarorkshop Straal motor

Kindenrorkshop Morse

Museumtheater Vlucht van de Eeuw

Museumtheater Bob Salto

Museumtheater Dutchie, met Bob van Staeveren
naar Engeland

Museumtheater Hollandse Heli Helden

Nationaal Museumweekend "De kunst van het
waarnemen" Open Depot dagen

Open Cockpitdagen

Virtueel Demoweekend

Nationale Modelbouw Manifestatie

Open Werkplaatsdagen

Tot nader order

Tot 3 juni a.s.

Vanaf vrijdag 22 juni a.s.

ledere tweede zondag van de maand en tijdens de
Zomervakantie iedere dinsdag, donderdag en vrijdag
ochtend en middag.

Elke eerste zondag van de maand.
711, 412, 413, 114,615,316, 117, 519,219,7110, 4111,2112.

1711 , 2112, 113, 4l4l , 2315, 317 , 1017 , 1gl7 , 2617 , 7lg,
1518,2318, 519, 17110, 5112.
De workshops worden gegeven op de woensdag van
14:15 tot 15:45 uur en op dinsdag- en donderdag-
ochtend van 10.30 tot 12:00 uur.

311, 2012, 2712, 2113, 215, 2016, 517, 1717, 2417, 218, 1418,
21 lB, 30/8, 3110, 21 111 .

De workshops worden gegeven op de woensdag van
14:15 tot 15:45 uur en op dinsdag- en donderdag-
ochtend van 10.30 tot 12:00 uur.

712,2212,713, 1814,616, 417, 1217, 1917, 1lg, glg, 1619,
2818, 1919, 7 111, 19112.
De workshops worden gegeven op de woensdag van
14:15 tot 15:45 uur en op dinsdag- en donderdag-
ochtend van 10.30 tot 12:00 uur.

18 t/m 25 februari,2812, 413, 1,4,8 en 1 1 juli

9/4 (tweede paasdag), 15,18, 22 ,25 en 29 juli

615, 1715 (hemelvaartsdag), 2815 (tweede pinksterdag),
118, 518, 1218, 1518, 23112, 27 112, 29112, 30112
(en 1 ,2,3,4,6januari 2008)

19,22,26,29 augustus en 2 september

14 en 15 april

1 tlm 4 en zondag 6 mei

15 en 16 September

21 Um 28 oktober

l0enll november
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De keutel
en de

Cumulonimbus
Van Gerrit de Riddef oud-boordwerktuigkundige van het
334 Squadron, desfrlds opererend met de aloude maar
o zo degelijke F-27 vanaf de vlÍegbasis Soesterberg ont-
ving ik een brief. ln deze brief vertelt hij over een angst-
aanjagende ervaring met de natuurelementen op een
vlucht van Kreta naar Hannove,r LeesÍ u zijn verhaal:

"ln tegenstelling tot de keutel verlangt het woord Cumulo-
nunimbus (Cb) misschien voor u enige uitleg. Een Cb ont-
staat op een hoogte tussen 1500 en 6000 voet. Deze wol-
ken kunnen uitgroeien tot een hoogte van meer dan 36.000
voet. ln een Cb ontstaan sterke op- en neerwaartse lucht-
stromen die gepaard kunnen gepaard gaan met hevige
regen, hagel en onweer. Kortom. wegbliyven dusl (noot red.:

dat wegblijven valt niet altijd mee als er sprake is van zoge-
naamde 'embedded' Cb's, Deze ziln er wel maar 1e ziel ze
niet zonder weerradar. Ze zijn 'verborgen' in de
wolkenmassa).
Op 21 oktober 1978 startten er vanaf Kreta drie Fokker
F-27 Friendships met aan boord personeel van 3 GGW met
bestemming het vliegveld van Hannover. De bemanning
van de laatste F-27 bestond uit de vliegers Frans v.d. Brink
en Boet Sommer met als telegrafist Bouke Snoep en mijzelf
als boordwerktuigkundige. Het eerste deel van de vlucht
verliep voorspoedig met "blue sky" en dus een zonnetje.
De drie toestellen vlogen met een tussenruimte van onge-
veer tien minuten op een hoogte van 20.000 voet gestaag
huiswaarts. Langs de Griekse kust ontstonden buien.

hr

@tr@,,



Snoep gaf ons het bericht door dat het eerste vliegtuig nogal

wat turbulentie ondervond maar het tweede vliegtuig merkte

helemaal niets, we probeerden vervolgens onder leiding

van Frans vd. Brink langs de zuidkant van de de Ainruay

waarin we op dat moment vlogen de buien te ontwijken'

Door deze routewijzrging dreigden we in verboden luchtruim

(Grieks militair) terecht te komen. We kregen daarom van de

Luchtverkeersleiding Athene opdracht om richting Corfoe te

vliegen, ln eerste instantie dachten we een staartje van de

bui mee te pakken, maar het bleek daarentegen een enorme

staart te worden! Het vliegtuig kreeg klappen te verduren

van zo'n 2000 voet hoogteverschil . De F-27 is uitgerust met

een automatische vaanstand systeem, Dit wil zeggen dat de

propeller automatisch naar vaanstand loopt als het vermo-

gen weergegeven middels olredruk beneden een bepaalde

waarde komt. (red.; de propelterbladen hebben in deze stand

een dusdanige invatshoek dat zo weinig mogeliik weerstand

wordt gegenereerd)

Het systeem is dusdanig ontwikkeld dat dit maar met een

motor kan gebeuren. (gelukkig want anders zou het wel erg

stil worden aan boord)

Tijdens de klap neerwaarts begon de olie in de motor te

zweven(negatieve G). U raadt het al: Geen oliedruk dus met

als gevolg dat de propeller deed wat ie geacht werd te doen

en naar vaanstand liep (geen vermogensindicatie). Dit wordt

in de cockpit aangegeven door middel van een grote rode

'pit' vergezeld van rode indicaties van lage oliedruk en geen

generatorspanning. Bij de volgende klap opwaarts herstelde

een en ander zich. Ondertussen trachtte Sommer het vlieg-

tuig horizontaal te houden en ranselde de hagel op het vlieg-

tuig terurijl de vHF werd gestoord door het hevige onweer

Toen ik achterom keek werd het me wat bang te moede. Het

ene moment ging alles wat los in het toestel lag richting pla-

fond om het volgende moment weer op de vloer te worden

gesmakt. Hoe lang dit alles heeft geduurd? lk durl het niet te

zeggen, maar ik schat al gauw enkele minuten, alhoewel het

langer voor m'n gevoel veel langer leek. Nadat we dit onheil

achter ons hadden gelaten was de lucht weer als te voren:

strakblauw
De rommel in

de kist was

enorm, maar

mijn eerste

zorg was

Bauke Snoep,

Hij bleek
gewond aan

het hoofd te

ziln en bloed-
de nogal.

Mijn genees-

kundige ken-

nis beperkte
zich tot het aanleggen van een drukverband, Alle windsels

in de verbandtrommel werden om het hoofd van Snoep

aangebracht zodat hij meer leek op een verwaaide Arabier

dan op een telegrafist. Achter in het vliegtuig was het een

grote bende. De urine en desinfecteervloeistof liepen uit het

toilet en vermengde zich met jus d'orange en poederkof-

fie. Met behulp van onze passagiers werd alles toch aardig

opgeruimd. lntussen ontstond in de cockpit het vermoeden

of door al dat natuurgeweld de limiet voor wat betreft de toe-

gestane G-krachten zouden zijn overschreden. Besloten werd

daarom bij de eerstvolgende stop in Grosseto (ltalië) toch

maar een slecht weerinspectie uit te voeren, De toestellen

die voor ons vlogen werden door Snoep ingelicht zodat de

boordmonteurs v lterson en Stoffelen mij konden assisteren

om daardoor de controle wat vlugger te laten verlopen' Bij

aankomst tn Grosseto stond het'comité van ontvangst' op de

uitkijk. De eerste die de deur van onze F-27 opendeed was c

Nico Bak (een van de andere vliegers)' Hij vroeg mij: "Ger-

rit, heb je misschien op een keutel gezeten? Loop eens mee

naar de achtezijde".
Wat bleek? Wel, vanaf de achterdeur liep een streep van een

bruinachtige instantie langs de romp. De poederkoffie had

zich vermengd met de vloeistof ! Later is hier op het squadron

een andere uitleg aangegeven. Welke, dat laat ik aan

uw fantasie oven Ondertussen bleek uit de inspectte

dat alleen de neus van het toestel was beschadigd.

Bouke Snoep was inmiddels uit de ziekenboeg gear-

riveerd, nu verbonden door een echte deskundige. De

vlucht van Hannover naar Soesterberg verliep verder

prima. Ons avontuur bleef ntet zonder gevolgen want

de Luchtmachtstaf besloot om vier machines uit te rus-

ten met een zogenaamde weerradar (Klu-oplossing).

Waarom slechts vier toestellen en geen twaalf was mij

een raadsel. Was het misschien om financiële rede-

nen? Wel kan worden gezegd dat het vertrouwen in de

Fokker F-27 na deze vlucht nog enorm ts toegenomen.

Last but not least:mocht iemand van de passagiers

van deze vlucht dit lezen dan wordt hij alsnog bedankt

voor de hulp bij het oPruimen!



(Een ex-luchtmachter in Vietnam)

Allereerst wil ik mij uiteraard even aan
jullie voorstellen. Mijn naam is Louis
van Eijk (54 laar) en getrouwd met
Ngoc Hà (47 jaar). Op 1 oktober 2005
ben ik toegetreden tot het ex-lucht-
machters gilde nadat mijn vezoek, om
vervroegd de KLu te kunnen verlaten,
in mei 2005 werd ingewilligd. ln het
kort wil ik even mijn Klu-verleden schet-
sen. lk ben opgekomen op 4 septem-
ber 1972 mel lichting 72-3 en ben na

de opleiding aan de KKSL geplaatst
op het DATIM (hal 9 - cU) ln 1977 ben
ik op eigen vezoek overgeplaatst naar
Vliegbasis Volkel. ln 1982, wederom
op eigen vezoek, ben ik geplaatst
bij 3GGW te Blomberg. Hier heb ik

de eerste 21aar doorgebracht op het
GLK (GU) en vervolgens bijna 7 jaar

bij het 327 Squadron te Goldbeck. Na

deze periode ben ik, inmiddels was
het '1990, weer op eigen vezoek terug-
gegaan naar Volkel (GU). Kort hierop
hield mijn GU-loopbaan op toen ik

werd geplaatst op het toenmalige KBV
(nu BBA). Door de hervormingen die
korte tijd later werden doorgevoerd was
dit slechts voor anderhalf jaar waarna
ik overging naar het MT-squadron als
kwaliteitszorg functionaris. Ook dit was
helaas, weer door reorganisaties, maar
van korte duun Na het MT-squadron
werd ik overgeplaatst naar het MAT-

Squadron om daar'iets'aan CAMS te
gaan doen. Dit werd later weer voor
geruime tijd uitgebreid met een soort
van BB-werkzaamheden voor de afde-
ling MOAT Helaas werd me dit op een
gegeven moment weer afgenomen
en hiervoor kreeg ik de hervorming
van het kalibratiegebeuren onder mijn

=4 OOKINVIETNAM
SCHIJNT DE ZON!
hoede. Dit, en uiteraard
ook mijn CAMS-aktivitei-
ten, ben ik blijven doen tot
in het laar 2003. lk vond
het toen echt tijd worden
voor wat verandering en

begon te solliciteren. lk

werd aangenomen als

medewerker bedrijfsvoering (Aoo) op
het BBA van de bakermat Vliegbasis
Soesterberg. Op mijn laatste werkplek
heb ik het heel goed naar mijn zin
gehad doch het was slechts van korte

duur (1 laar en 10 maanden).

Zoals ik al zei had ik het op mijn laat-

ste werkplek goed naar mijn zin doch
doordat mijn echtgenote heimwee naar

haar eigen land, Viet Nam, begon te

krijgen ben ik in de pen geklommen
en heb ik een vezoek ingediend om

vervroegd de KLu te kunnen verlaten.

Tot grote vreugde van mijn echtge-
note, en uiteraard ook van mij, werd dit
vezoek ingewilligd. We zijn diezelfde
maand nog begonnen met de planning
van onze emigratie en de verkoop van

onze woning. Op '1 oktober 2005 was
het dan zover, mijn eerste dag als ex-
luchtmachten Het was een bijzonder
gevoel dat ik op die eerste maandag,
volgend op mijn vertrek bij de KLu,

niet naar Soesterberg hoefde maar dat
ik gewoon in mijn bed kon blijven lig-
gen. Raar maar wel lekker. lk heb totaal
geen moeite gehad met al die vrije tijd,
zoals je dat vaak hoort van anderen die
zich geen raad weten met

hun nieuwe situatie.

Ons vertrek naar
Viet Nam.
Een maand na mijn ver-
trek bij de KLu waren
we gereed voor ons vol-
gende vertrek, maar dit
keer bijna naar de andere
kant van de wereld. Toch

had ik het gevoel dat ik
gewoon naar huis ging

en voor mijn echtgenote was dit ook
het geval. Het was alsof we net terug-
kwamen van een hele lange vakantie
in Nederland want we hadden niets uit
Nederland meegenomen dan alleen
onze koffers en een paar matras-
sen die we voor alle zekerheid maar
in Nederland gekocht hadden en al

met de boot naar Viet Nam hadden
gestuurd . Zeker is zeker Een huisje
hadden we er al in 2003 gekocht van
onze zu u rverd iende spaa rcentjes.
We kwamen dus echt gewoon thuis.
Natuurlijk is het voor ons heel anders
dan voor iemand die niemand in Viet
Nam heeft. ln Nederland was er mijn
familie en in Viet Nam is er de familie
van mijn echtgenote, Eigenlijk was het
dus niet echt een grote verandering.
Het was nu alleen de andere kant van

de medaille, precies zoals ik mijn echt-
genote al had beloofd nadat ze op 23
april 1992 in Nederland aankwam. lk
had haar toen al beloofd dat, zo snel
als ik de KLu zou kunnen verlaten,
we naar Viet Nam zouden emigreren.
Zij heeft toen voor mij haar familie en
haar vaderland achter moeten laten

en nu was het gewoon mijn beurt. Al
met al hebben we totaal geen spijt van

onze emigratie gehad. Sterker nog, we
zouden spijt hebben gehad als we het
niet gedaan hadden. Hier bakken ze
ook brood en misschien geloven jul-

lie het niet, maar "OOK lN VIET NAM
SCHIJNT DE ZON''.

@ro



Waarom Viet Nam?
Velen hebben mij vaak zeer verbaasd
gevraagd wat ik in godsnaam in Viet
Nam te zoeken had. Nu dan, ik hoef

niet meer te zoeken want ik heb het

al gevonden en ik wist van tevoren al

dat ik het hier ook echt zou vinden.
Wat dat is? GELUK en een nieuwe,
totaal andere, toekomst. Ook vroeg
men mij vaak wat mij zo aan Viet Nam

trekt. Op de eerste plaats natuurlijk

dat dit land het vaderland is van mijn

echtgenote en net zoals zij Neder-
land, gedurende de laatste '13 jaan

als haar vaderland beschouwde zo

beschouw ik Viet Nam nu dus ook als
mijn vaderland. Op de tweede plaats

hebben ze hier iets wat in Nederland
nagenoeg helemaal verdwenen is en

wat veel rnensen heel erg vreemd in

de oren klinkt. Het heet "RESPECT"

voor elkaan het respect van de jonge-

ren voor de ouderen en al helemaal
voor leerkrachten. Leerkrachten zijn

hier eigenlijk voor hun dood al "heilig".

Als je er hier als leraar op je oude dag
alleen voor komt te staan, omdat je
geen kinderen hebt, is dat geen pro-

bleem want je ex-leerlingen, hoe oud
ze ook zijn, zorgen gewoon voor je.

Hier wordt gezegd dat alles wat je in
je leven bereikt, je te danken hebt aan
je leraren. Als je in Nederland iemand

op zijn gedrag aanspreekt loop je een
grote kans om in elkaar geschopt of
geslagen te worden, al dan niet met

dodelijke afloop. Doe je dat hier dan
gaan, in de meeste gevallen althans,
de armen over elkaar en maken
ze zelfs een diepe buiging voor je

met de woorden "ja meneer" of "ja
mevrouw". Dat kennen we in Neder-
land niet meer he? Maar ik wil nu ook
weer niet beweren dat er hier geen

slechte rnensen rondlopen. Natuurlijk
lopen dre er ook wel rond. Naast dit
alles betaalt men zich hier niet blauw
aan allerlei wazige zaken zoals dat
in Nederland wel vaak het geval is
en het leven is hier lekker goedkoop.
Alle nutsvoozieningen samen, en dan
heb ik het over elektrisch, water; gas,

telefoon, lnternet, kabeltelevisie met
tachtig zenders en afvalverurijdering,
is met vijftig euro per maand wel

betaald. Zo blijft er tenmin-

ste nog wat over om van te
genieten en dat is het toch
waarvoor we al die jaren

gewerkt hebben?

Het verkeer in Ho Chi
Minh City
lVlisschien vragen jullie je

af of ik me ook op zo'n

brommertje in de straten
van Ho Chi Minh City durf
te begeven. Het antwoord
is, JA. lk heb zelfs mijn

rijbewijs hier gehaald voor

motor en auto, hoewel we
geen auto hebben en ik

die hier ook niet zou wil-

len. Zo'n vehikel heeft hier

totaal geen enkel nut. Het

enige nut is, dat 1e niet nat

kunt worden als het regent. Voor de
rest heeft een auto hier alleen maar
nadelen omdat het wegennet en de
overige infrastructuur er nog steeds
niet op zijn aangepast. Er ziln narne-

lijk nagenoeg geen parkeerplaatsen

dus waar laat je nu dat verschrik-
kelij ke geldverslindende apparaat.
Ook de verkeersregels zijn hier nog

steeds niet aangepast aan de huidige
situatie. Alle verkeersregels zijn hier

nog steeds hetzelfde als in de tijd
van de miljoenen fietsen, een paar

brommertjes en nagenoeg geen

auto's. ln 1995 waren er hier nog

maar 45.000 geregistreerde brom-
mertjes, een bescheiden autopark en

voor de rest dus alleen mail fietsen.

Nu, op dit moment, zijn er 4.500.000
gereg istreerde brom mertjes dage-
lijks in de straten van Ho Chi Minh

City te vinden. Verder nog vrij veel

vrachtverkeer (groeit nog steeds
gestaag), heel veel bussen, heel veel

taxi's en dan nog het feit dat de iets

beter gesitueerden redelijk in staat

zijn om zelf een auto te kopen dus
ook dat voertuigenpark breidt zich
steeds verder uit. Nee hoo[ de beste
en snelste manier van verplaatsen is

hier gewoon het brommertje. Gewoon
opstappen, de oogkleppen voor en

rijden. Het lijkt gevaarlijk maar het is
echt gewoon een kwestie van 1 of 2

weekjes wennen en iedereen kan het.

lk moet altijd lachen als ik toeristen
zie die proberen om een hele drukke
straat over te steken. Ze staan te
wachten op een mogelijkheid. Nou,

als je de verkeerde straat uitkiest, dan

sta je aan het einde van je vakantie

nog te wachten want ook gedurende
de nacht gaat het hier vaak gewoon
door op vele straten. Gewoon een

voet op de straat zetten in het eer-

ste het beste gaatje wat er komt en

beginnen te lopen. Langzaam maar
gestaag en niet hard lopen, stop-
pen of omdraaien want dan gaat het
geheid mis. ledere bromfietser rekent

hier voor zicl'zelf al uit of ze "die voet-
ganger daat" aan de voor- of achter-

zijde zullen passeren en dat kan als

die voetganger maar geen gekke of

onverwachte dingen gaat doen. Als
je dus stopt, omdraait of harder gaat
lopen gaat de hele planning de mist in
en gebeuren er ongelukken. Dit geldt
niet alleen voor de voetganger maar

ook voor het brommertje en de auto.

Aan het wegennet wordt ook hard
gewerkt maar gezien de grootte van

de stad hebben ze hier nog een lange

weg te gaan.

De DBAV en de NV
We zijn hier in dit verre land echt niet

de enige Nederlanders want er zijn

er genoeg. We hebben hier zelfs de



Nederlandse Vereniging (NV) en

daarnaast nog de vereniging van de
Nederlandse zakenwereld, de Dutch
Busrness AssocraÍi on Vretnam (D BAV) .

Deze twee verenigi ngen organ iseren
van tijd tot tijd samen diverse activi-
teiten. We doen hier bijvoorbeeld ook
aan Sinterklaas en paaseieren zoeken
voor de kinderen. Ook hebben we hier
het Koninginnebal en de bijbehorende
spelletjesmiddag voor de kleintjes,
de Koninginnereceptie bij de Consul
Generaal thuis in de tuin, nieuwjaars-
receptie in een van de duurste en

meest luxe hotels van Ho Chi Minh City,

regelmatige optredens van bekende
Nederlandse artiesten, oriêntatieritten
in de stad (uiteraard op de bekende
brommertjes), excursies, en ga zo
maar doon Zoals jullie zien, we zijn

dan wel ver weg van Nederland maar
we krijgen niet de kans om Neder-
land te vergeten, En zo hoort het ook.

Ondanks alles ben ik toch trots op ons
kleine kikkerlandje aan de Noordzee.

Ons dagelijkse leventje
Wat we hier nu rn ons dagelijkse leventje
proberen te doen is, maximaal genie-

ten van iedere dag die ons vanaf nu

geboden wordt en uitstapjes maken

naar de vele mooie toeristische oorden
en stranden aan de Zuid-Chinese zee
en de Golf van Thailand. Vietnam is een
gigantisch mooi land met vriendelijke
mensen en ook een zeldzaam mooie
flora en fauna. Het is zelfs het land met
de mooiste flora en fauna van heel

Zuidoost Azie. Dit alles kunnen we
hier makkelijk doen want, laten we
eerlijk zijn, met onze uitkering dan
wel pensioen hoor je hier bij de beter

gesitueerden. Daar waar we in Neder-

land nog bij zouden moeten gaan

klussen om alle extraatjes te kunnen

bekostigen kunnen we hier, zonder
bijbaantje, doen wat we willen. Mijn

echtgenote brengt veel tijd door met

de kinderen van haar jongste zus, die
hier net om de hoek woont, en ikzelf zit
veel achter de pc te werken aan mijn

websites en aan die van de kinderen.
Voor de rest maak ik bijna iedere dag
mijn tochtje (ja, op de Honda) door
de stad en bezoek dan wat vrienden,

kennissen of familie en pik zo nu en

dan eens'n terrasje. Op menig terrasje
ben ik dan ook al een bekend gezicht
geworden. Zodoende kom je langzaam
maar zeker op steeds meer plaatsen

bekende gezichten tegen en dat is een
lekker gevoel.

Voor de rest ben ik momenteel bezig
om een soort talenschooltje (Neder-

lands, Engels en Duits) uit de grond
te stampen. Het gaat hierbij niet om
beginners die een taal van begin af
aan moeten leren maar om gevorder-
den die hun uitspraak willen verbe-
teren. Dit is namelijk een gigantisch
probleem voor de meeste Vietname-
zen. Overal waar je loopt wil dan ook
nagenoeg iedereen engels met je

praten want ze willen hun uitspraak
verbeteren. Voor de rest is ons leven

hier gewoon zoals in Nederland, huisje
- boompje - beestje.

Tot slot
Zoals jullie allemaal hebben kunnen
lezen gaat het ons hier uitstekend en

dat zou eigenlijk voor een ieder van
ons ex-luchtmachters moeten gelden,
Helaas is voor velen het leven na het

afscheid van de KLu nog slechts zeer
kort geweest en hebben ze niet dat-
gene kunnen krijgen waïze eigenlijk
verdiend hadden. Weer anderen wor-
den kort na hun afscheid door een
ernstige ziekte geteisterd waardoor
hun dromen in elkaar storten. Met al

deze ex-collega's leef ik dan ook zeer
mee en ik ben dankbaar voor iedere
dag die ons, in onze nieuwe toekomst,
in goede gezondheid geboden wordt.
Alvorens mijn verhaal te beëindigen
wil ik nog even een mededeling doen.
Als rasechte Brabande[ want dat ben
en blijf ik toch, wil ik nog éen ding
zeggen. Mochten jullie ooit in de buurt
komen, en dat kan zomaar gebeuren
met gepensioneerden want die hebben
genoeg tijd, dan staat de deur wijd
open en de koffie klaar, Precies zoals
dat een goede Brabander betaamt.
Mede namens mijn echtgenote groet
ik alle ex-luchtmachters. Het gaat jullie

goed en hopelijk, en misschien wordt
dit werkelijkheid, zien we elkaar eens in

dit wonderbaarlijke Viet Nam. Aan ons
zal hel niet liggen.
En vooral niet vergeten: "OOK lN VIET
NAM SCHIJNT DE ZON'' .

Groetjes en tot ziens,
Louis & Ngoc Ha van Eijk
Xa Binh Hung - Huyen Binh Chanh
So Nha 27 Duong24,
Ho Chi Minh City - Viet Nam
Telefoon : +84. (0)8.4307630

Mobiel: +84 (0)90 .9201782
Website: http://wwwlnhve. nl

E-mail: info@lnhve,nl

Ghat: lnhve@hotmail.com

lnhve@yahoo.com
Skype: louis-ngocha
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Zonnige retinie op "de Bakermat" Soesterberg (door Cees Hursman)

De aanmeldingen stroomden al geruime

tijd binnen bij het bestuur; we kregen

dus a! snel het donkerbruine vermoeden

dat het wel eens druk zou kunnen wor-

den op de reunie van 20 septembe;
welke uiteraard weer werd gehouden in

ons vaste verblijf op de vliegbasis: de
Onderofficiersmess. En druk werd het

dus ook: 270 leden/partnerleden kwa-

men de zaal binnenstromen! Ze stroom-
den ook bijna allemaal weer door naar

buiten: in staat gesteld door het mooie,

zonnige weer was het grote terras dan

ook al snel overvol (na de ontvangst met

koffie/thee en cake natuurlijk!) Nadat het

bestuur iedereen had verwelkomd werd
het hele gezelschap weer naar binnen
gedirigeerd, want daar wachtte ons

allereerst een optreden van het Lucht-

macht Mannenkoon Er werd met veel

aandacht geluisterd naar het luchtige

optreden van onze zingende collega's.

Direct daarna werd echter het zonnetje

weer opgezocht en werd er gedaan

waarvoor een reunie eigenlijk bestemd

is: praten, praten en nog eens praten

onder het genot van een drankje dat
werd geserveerd door onze vaste bar-

keepers Rob en Noëlle. De borrelgarni-
tuur ging er natuurlijk ook goed in. Aan

het eind van de middag werden de
(vele) vuren ontstoken en kon er uitge-

breid gebarbecued worden, uiteraard

ook weer in het stralende zonnetje, dat

ons niet in de steek wenste te laten. Al

met al een zeer geslaagde reunie, met

dank aan de meteo voor het wee[ het

Luchtmachtmannenkoor voor het muzi-

kale intermezzo en Paresto voor de
goede vezorging van de inwendige
postactieve mens. Was u er niet bij?

Jamme[ U hebt wat gemist!

Noof redactie: ln de vorige KLuPActief
kwamen tekst en foto's nret met elkaar
overeen vandaar deze'herkansing'!

H

Men's day CGPA Arnhem
Eindelijk was het dan 15 novembe[ de dag waarop de man-

nen zonder dames een dag op stap gingen, Het uitstapje
ging naar de VW fabriek in Emden (Dl) tegenover Delfzijl. Op
dit moment worden daar alleen VW-Passats gebouwd. We

werden ontvangen in het hoofdgebouw en kregen daar te
horen hoe alles zo was gekomen. Begin 1964 werd daar een

stuk grond, groot 400 hectare!, gekocht door het Volkswagen

concern om daar een vestiging te gaan bouw voor de pro-

ductie van de alom bekende KEVER. Daar zijn in de periode

van 8-1 2-1964 tot 19-1 -1978 en let op: 2,360.59'1 Kevers

geproduceerd en de laatst gebouwde KEVER stond daar te
pronk, Veel van deze Kevers gingen naar Amerika. Omdat
Emden aan de zee ligt konden daar boten naast de fabriek
komen die in een keer tussen de 3000 en 6000 auto's mee

konden nemen en de wereld over brengen. Het was voor dat
gebied toen een zeer welkome aanwinst voor de mensen die

(door Engel Speelman)

daar woonden, geen werk hadden en er was werk genoeg in

de nieuwe fabriek. De KEVER was toen een auto voor ieder-

een en overal en zo begon men in de USA een eigen Volks-

wagen fabriek. Dat was voor Emden in de periode 1974-1978

een grote slag in de werkgelegenheid en het had niet veel

gescheeld of de
Keverfabriek was
gesloten. Dat is

ook eigenlijk
gebeurd en men

ging in 1978 over

op andere soorten

VW's, montage

van diverse typen,

enz.

Men had grond Kever 'Brilletje'



genoeg, er waren mensen genoeg, de fabriek lag direct aan
zee en er werden diverse hallen brjgebouwd. Schepen, die
auto's kwamen ophalen, namen ook auto's mee vanuit andere
landen die nu in Europa worden geassembleerd. Zo komt de
Beatle MN uit Brazilië. Emden werd daardoor ook een door-
voerhaven voor Azie en China. Er werden nu ook speciale
VW's gemaakt voor politie en leger in heel de wereld. Door de
val van de muur werden in Zwickau (voormalige DDR), waar
de Trabants werden gemaakt, nu ook Passat en Skoda limosi-

nes vervaar-
digd. De

crises werd
overwonnen
en de uitbrei-

ding van het

gehele com-
plex leverde
nog meer
banen op,

Er kwam een

aparte treinencomplex voor het vervoer van de auto's, een
aparte laadplaats voor het vervoer met vrachtwagens en een
emplacement voor de 6000 auto's die per schip moesten wor-

den vervoerd.
Op dit moment worden er 1 150 Mff's per dag gemaakt waar-
aan 9500 mensen hun boterham verdienen. Er ziln 600 toele-
veringsbedrijven, er gaan 100 wagons met auto's Europa in

en nog eens 250 vrachtwagens die het e.e.a. vervoeren o.a.

het Nederlandse bedrijf Koopmans, die we regelmatig in
Nederland zien rijden. We zagen dan ook onderweg op de
heenreis vele vrachtwagens, geladen met auto's, Europa inrij-

den, Toen het voorwoord door de gids afgelopen was, gingen
we naar een fabriekshal om met eigen ogen te zien wat ooit
een Passat moest worden.
Grote rollen plaat werden geheel automatisch verwerkt tot
platte stukken en in pakketen van 1000 kg. gingen die de
fabriek in. Daar zagen we diverse grote ilzeren mallen van
vele tonnen z'rvaar waarmee een plaat in hun bepaalde vorm
werden geperst. Elk onderdeel, zoals bijv een zijkant, werd
door verschillende mallen 6x bewerkt en kwam er uit als een
zijkant met alle gaten, uitgesneden ramen , enz. enz. Het was
daar een enorm lawaai, de grond dreunde van jewelste als er
weer een stuk via een van de 6 mallen in een bepaalde vorm
werd veranderd. Aan de uitgang van de pers stonden men-
sen die, in dit geval, de zijkant van de auto van de lopende
band haalden en in een verrijdbare stelling hingen. Geschat
werd dat dit proces van begin tot het einde nog geen minuut
duurde en zo waren daar 2 persen in gebruik. Totaal ziln 6
persen in gebruik en het verwisselen van een mal van vele
tonnen z.laar duurde slechts '12 minuten, 6 minuten om de
mal aan de ene kant naar buiten te halen 6 minuten om de
andere mal weer te plaatsen. Zo zagen we ook nog bij een
andere pers dat een dak uit de pers werd gehaald bij een
bepaalde mal die door de "automatische technische controle"
steekproefsgewijs werd aangewezen. De hele lijn werd stilge-

zet en 6 man doken in de pers om het dak er uit te halen.
Vervolgens ging het naar een afdeling waar robots hun werk
deden. Onvoorstelbaarwat je daar zag. Geheel geautomati-
seerd werd er gepunt-last en werden alle handelingen uitge-
voerd aan deuren, daken, grote artikelen en kleine dingetjes,
Enzo waren er 750 robots van groot tot klein die hier het nodi-
ge kabaal maakten en dan te weten dat een robot 7 mensen
kon vervangen. 21aar geleden waren er nog '1000 robots in
het pandje aanwezig. Deze robots waren aan vervanging en
uitbreiding toe door nog gecompliceerde robots en zo bleven
er de eerder genoemde 750 oven Door al het kabaal van

deze robots werd personeel ter plekke om I'el1/z uur of om

het uur gewisseld van werkplek om niet door het eentonige en
hetzelfde werk in slaap te vallen., Toen kwamen we op een

volledig geautomatiseerde band waar het dak er op werd
gepuntlast en waar wij konden zien hoe de carrosserie op het

showmodel tot op 0,1 mm nauwkeurig in elkaar was gezet.
Daar kwam ook de barcode aan de orde. Elke auto heeft zijn

eigen barcode en de computer doet alles wat er op de bar-
code staat voor die bepaalde auto zoals de toekomstige eige-
naar die heeft besteld. ln een aantal hallen stonden en wor-
den ook de nodige "dienstfietsen" gebruikt omdat deze hallen

soms honderden meters lang zijn. Verder werden we naar
een afdeling geleid waar de motoren van de Passat in elkaar
werden gezet. Op een zeer langzaam lopende band werden
alle losse delen van de motoren er aan vast gemaakt op een
12-lal tafels door 2 personen per tafel en alle artikelen werd
computer gestuurd op een karretje naar de diverse tafels
geleid. De motor kon op het eind compleet met alles er op en
er aan zo in de Passat worden geplaatst. Tot slot zagen we
een complete Passat zonder stoelen en bekleding via de
lopende band aan ons voorbij komen. Toen kwam de vraag
hoelang het duurde voor een auto van een rol blik aan ons op
deze manier voorbij schuifelde: dat was 26 uur voor een auto
en was gemaakt door mensen die in een 2 ploegendienst
werkten van 2 x B uur per dag. Ongeveer elke 45 seconden
komt er een Passat uit de fabriek. Als we dit gaan uitrekenen
dan komen we ongeveer uit op 1 150 auto's per dag en dat is

hierboven al aangegeven. Op iedere plek waar iets gebeurt
of iets in elkaar wordt gezet, wordt op elk ogenblik aangege-
ven hoe de stand van zaken is op dat moment en of men
daadwerkelijk op dat moment ook voldoet aan de eis die de
computer aangeeft wat het moet zijn. ls het te veel dan wordt
aangegeven het is langzamer te doen of men laat bijv de
pers iets langzamer persen en is het te weinig dan gaat het
andersom. Vooral bij de logistiek, dus de aanvoer van de
materialen, is het natuurlijk heel belangrijk dat alles op dat ene
tijdstip ook daadwerkelijk aanwezig is. Tot slot werd ons na
een kleine 2 uur wandelen door het enorme complex een
warme lunch aangeboden in het restaurant van de fabriek en
konden we terug zien op een schitterende en zeer leezame
dag en we hebben kunnen zien wat de techniek allemaal in

zijn mars heeft met dank aan de gids in de fabriek en het
bestuur van de CPA, dat dit had georganiseerd.

@ro



Naj aarsbijeen komst CG PA GGWDP

Op woensdag '15 november 2006
heeft in de O.O. mess van de Lucht-
machtbasis De Peel de najaarssocial
van de Contact Groep Postactieven
- Groepen Geleide Wapens plaats-

gevonden. Bij de ingang van de
mess worden de bezoekers welkom
geheten door de voorzitter dhr. Rob

Schouten. Om redenen die buiten
de invloedsfeer van de voorzitter lig-
gen is de openingstijd van de z.g.
"vrije tap" wat formeler geworden en
kan deze nu pas om vier uur open.
De secretaris (Toon Hussaarts) is

nog in het bezit van 7 DVD's met
daarop beelden uit de begintijd van

de HAWK. Deze zijn voor 7,50 euro
bil hem te verkrilgen. Verder deelt de
voorzitter mee dat de bezoekers door

de C-GGW de kolonel A.A.H.
de Bok zullen worden toege-
sproken. De kolonel de Bok is
verheugd met het grote aantal
bezoekers van de inmiddels
grootste Postactieven vereniging
van de KLu. (t 800 leden) Hij

wil daarom de zes bestuursle-
den even in het zonnetje zetten
en biedt hen een sweater
van de GGW aan, hetgeen
met applaus van de aanwe-
zigen wordt begroet. Ook

de mededeling van de kolonel

dat hij het equivalent van twee
vaten bier beschikbaar stelt
wordt door de aanwezigen met
applaus begroet. Dit laatste zel
Rob Schouten ertoe aan, zoals
hij zegt ongehoorzaam te wor-
den, en om vijf minuten voor
vier richting bar te roepen "gooi

(door Jack U ittenbogaard)

de tap maar open." Verder zegt hij

dat de bezoekers om half zes in het

bedrijfsrestaurant op kosten van de
vereniging kunnen gaan genieten
van een voortreffelijke rijstmaaltijd.
Na de maaltijd keren velen terug
naar de O.O. mess om de social
onder het genot van koffie of iets

sterkers voort te zetten. Daarna
keren de meeste bezoekers huis-
waarts. Zi1 allen kunnen terugkijken
op een geslaagde middag, waar vele
oude banden weer ziln aangehaald,

Boswandeling/Sportdag CGPA Nieuw Milligen

ln 2005, op 19 december om precies ïe zi1n, had
bestuurslid Jan vd. Spoel voor de leden van de postactie-
venvereniging van het AOCS Nieuw Milligen een boswan-
deling/sportdag georganiseerd. Dat was toen bij iedereen
in goede aarde gevallen, zodat we besloten dat item in
2006 dunnetjes over te doen. Ook dit keer had men de

(door Frans Ouwerkerk)

keuze uit een boswandeling 's morgens en/of een bezoek
aan het sportgebouw 's middags. Men werd wederom
in de gelegenheid gesteld zowel van de lunch als het
diner gebruik te maken. De dag werd afgesloten met

een kleine 'social'. De boswandeling ging de eerste keer
onder begeleiding van een heuse boswachter: Dat kon

dit maal niet geregeld worden. Maar we vonden een uit-
stekend alternatief in de persoon van Nelie Klarenbeek.
Nelie is in het dagelijks leven tandartsassistente op het
AOCS. ln haar vrije tijd is zij verhalenvertelster. Zij is ver-
bonden aan de Jac. Gazebeek Stichting. Deze stichting
is genoemd naar schrijver, natuurvriend en folklorist Jac.
Gazenbeek (1894-1975) Hil heeft als geen ander de cul-
tuur, gewoonten en gebruiken van de Veluwe opgetekend
en in beeld gebracht. Nelie (op de foto de dame nret bril

en tas..) leidde ons rond in de directe omgeving van het

AOCS. Er werd beurtelings een stukje gelopen en halt
gehouden. Dan volgden de verhalen over postkoetsen
en struikrovers, wildschutten en stropers, burgemeesters



en dominees elkaar op. Normaliter doet Nelie dit in oud
Veluwse klederdracht, maar het was hiervoor te koud.
Bovendien was het mistig, hetgeen de vaak sinistere ver-
halen een extra cachet gaf. Nadat Nelie ons weer op het
KLu onderdeel had afgeleverd, deelde zi.j nog flyers uit
over de stichting.
Wie met de stichting in contact wil komen, kan dat doen
via E-mail; gazenbeek-stichting@wanadoo.nl of telefo-
nisch; 0318-484235. Na de lunch splitste de groep zich
in mensen die naar het sportgebouw togen en mensen
die het voor gezien hielden. Bureau Sport bood ons twee
mogelijkheden; klimmen in de klimwand of stoeien met
allerlei fitnessapparatuur. Van het eerste maakte nie-

mand, om voor de handliggende redenen, gebruik. Het
in de weer zijn met al die toestellen is voor sommigen
een hele nieuwe wereld. Ondergetekende moest spieren
gebruiken, waarvan hij niet eens wist, dat hij ze had. De
volgende dag werd ik er'pijnlijk' aan herinnerd, wat ik
die dag ervoor ook alweer uitgespookt had. Na het diner
volgde er nog een 'mini-social', met de nadruk op mini,
want er waren nog slechts elf personen over van de
éénenveertig, die zich voor deze dag hadden opgege-
ven. Van die eénenveertig kwamen er zeventien niet eens
opdagen. En dat is toch heel jammer. Zij hebben een
interessante en gezellige dag gemist.,! Volgende keer
toch maar meedoen....?

CPGA GGWDP geniet van kerstmarkt MUnster (doorroonHussaarÍs)

en paleizen uit de
baroktijd in een
feestelijke glans
laat stralen. En

mocht je niet ge'rn-

teresseerd zijn
in de kerstmarkt,
dan kun je altijd
nog een bezoekje
brengen aan het
raadhuis uit de
14e eeuw: daar
werd in 1648 de
vrede van Mun-
ster getekend.

Uiteraard moet je niet vergeten de
inwendige mens te venruennen: er is

keuze genoeg om een ondergrondje
in je maag te leggen, bijvoorbeeld
door het eten van curryworst met een
forse aardappelkoek. Over dit onder-
grondje kun je naderhand enige
vorm van alcoholische versnapering
heengieten. Ook daar
hebben onze oosterbu ren

ervaring in. Van Kiepen-
kerl-Kóddel via Pinkus

Muller bier en Gluhwein
tot de Feuerzangenbowle.
Het is een zaligheid om
je te laten versmelten met
de ontspannen sfeer die
er tussen de 280 kramen
heerst. Die zaligheid werd
eventjes een beetje ver-
stoord toen een goedbe-
doelende demonstrant mij

een 40 pagina's dik protestboekwerk
in de hand duwde: de "Stádtische
Ratsmehrheit" gaat in het voorjaar
van 2007 voor 30 miljoen euro snij-
den in het sociale leven van Munsten
Maar daar kwamen we niet voor! Het
lopen onder de met adventskran-
sen versierde bogengang van de
Prinzipalmarkt bracht ons weer snel
in de juiste sfeer. Wat dwarrelende
sneeuw zou het geheel idyllisch
gemaakt hebben. Schón wàre es!
Resumerend stel ik vast dat het de
"couleur locale" en de gemoedelijk-
heid van de bezoekers zijn, die zo'n
kerstmarkt doen slagen. Wanneer u

dit artikeltje leest is het alweer maart
2007 heel verstandig om nu al uw
planning te maken voor de volgende
kerstmarkt: regeren is vooruitzien,
weet u?

Op woensdag 13 december hebben
de GGW-ers weer eens nostalgisch
kunnen vertoeven in een gebied dat
ooit hun tweede "Heimat" was. lk
onthoud mij van informatie over alle
wacht- en reisperikelen, zelfs het aan-
tal deelnemers krijgt u niet te horen.
Wel vertel ik u dat de reis oudenruets
gezellig was: zéker in de bus waarin
uw recensent zat. Al pratend en luis-
terend zagen we het Nederlandse
landscha p langzaamaa n verand eren
in een Duits decor: een prima basis
om de herinneringen van vroeger
weer tevoorschijn te roepen. Zo'n
decor heb je ook nodig om een kerst-
markt op verantwoorde wijze gestalte
te geven: een historische omgeving
in de binnenstad, een decente sfeer-
verlichting die goed tot zijn recht
komt bij het vallen van de duisternis
en koopmanshuizen, kerken, musea



Decembermaand 2006 CGPA regio Arnhem (Jan van Rossum,)

De decembermaand was er een vol activiteiten. Het begon al

op de viertiende met de avondbingo op de Oranjekazerne te
Schaarsbergen. Na de ontvangst, met het gebruikelijke kopje
koffie met cake, het begroeten van de bekenden, kon het
spel beginnen. ln een niet al te hoog tempo werden de ver-

schillende figuren, kleine vierkant, diagonaal links of rechts,
enz afgehandeld en altrld gevolgd door een volle kaart. De
prijzentafel werd daardoor steeds leger: ln de pauze was er
wederom de gelegenheid om loten te kopen. Na het laatste
bingospel werden de winnende loten getrokken. De gelukkige
winnaars van bingo- en vedotingprijzen, maar ook de niet-win-
naars konden terugzien op een leuke avond. Enige dagen
latef op de 19e, was het kerstdiner al aan de orde. Het plaatje

bij de aankondiging in ons boekje "ln formatie" had de locatie
eigenlijk al verraden. De Arnhemmers herkenden het als de
"Menthenberg", alleen is de nieuwe naam nu "Trix". Een 70{al
leden en partners hadden voor dit evenement ingeschreven.
ledereen verscheen keurig op tijd en in stemmige kleding. Bij

binnenkomst kreeg men een welkomstdrankje aangeboden
en daarna was het even zoeken naar de juiste tafel en plaats.

Het diner verliep in goede stemming en de opgediende maal-
tijd smaakte voortreffelrlk. Het geheel werd afgesloten met
een kopje koffie of thee. Het bestuur kreeg van sommigen al

de raad om dit adres te onthouden voor het volgende diner:
Amper bijgekomen van het kerstdiner was er twee dagen

later alweer het kerstuitstapje. Dit keer was de bestemming
Oberhausen waar een bezoek zou worden gebracht aan
het overdekte O-centre en de er naast gelegen kerstmarkt.
Er werd al vroeg vezameld op Vrijland bij ons aanstaande
clubgebouw en toen de bus ons met enige vertraging had
gevonden begon de reis naar Duitsland, Onderweg was er
een keer geen "stau" zodatwe heel vlot ons reisdoel bereik-
ten. Daarna ging ieder zijns weegs en slechts af en toe
kwam je een bekende tegen. Er werden inkopen gedaan in

de winkels en buiten op de kerstmarkt. Ook de diverse eet-
gelegenheden werden met een bezoek vereerd. Zoals het
hoort was iedereen weer op tijd bij de bus om de thuisreis te
aanvaarden. Terug op Vrijland ging iedereen met de eigen
auto naar de Oranjekazerne waar de warme maaltijd zou
worden genuttigd. Ook dit was weer een leuke dag. Daar ons
clubhuis op Vrijland nog steeds niet bruikbaar is, moesten we
voor de nieuwjaarsinloop uitwijken naar de Oranjekazerne.
Zo'n 100 leden en partners hadden gevolg gegeven aan de
uitnodiging van het bestuur om elkaar alle goeds voor het
nieuwe jaar toe te komen wensen. De geplande datum van 14
januari moest echter wel worden verplaatst naar de 4e. Ja, op
zondag is de kazerne gesloten. Er is weer heel wat gepraat
die middag onder het genot van een drankje. Ter afsluiting
ging het hele gezelschap naar het bedrijfsrestaurant en na de
maaltijd weer voldaan naar huis,

N ieuwj aarsreceptie CG PA Regio Gzrij
Nieuwjaarsrecepties zijn voor de
meeste verenigingen en bedrijven de
gelegenheid om leden en/of werk-
nemers een kans te bieden elkaar
tijdens een bijeenkomst het beste
te wensen voor het nieuwe jaar Ook
voor een vereniging als een contact-
groep voor postactieven van de KLu
biedt het een mooie kans om colle-
ga's te ontmoeten en elkaar persoon-

lijk alles goeds te wensen. Ook is het
een goed moment om terug te kijken
naar het voorbije jaar en om kenbaar
te maken welke plannen het bestuur
voor het komende jaar in petto heeft,
Voor de Contactgroep Regio Gilze-
Rijen is de jaarlijkse nieuwjaarsrecep-
tie daarom een goede traditie die dit
jaar werd voortgezet op 16 januari jl.
Ongeveer 120 leden kwamen bijeen

in de messes op de vliegbasis
en vonden een plekje aan de
gezellig aangeklede tafels, Om
15.30u heette de voorzitter
een ieder welkom en noemde
daarbij in het bijzonder de
plaatsvervangend comman-
dant vliegbasis (Plv.CVB) en
de gaande en komende sta-
fadjudant. Sommigen keken
wel op van het feit dat de
Plv. CVB een uniform van de
Koninklijke Marine droeg, Na
een korte uitleg over het hoe

(door Willem Logt)

en waarom daarvan zagen alle (ex)
Klu-ers dit opnieuw als bewijs dat er
sinds hun dienstverlating wel het een
en anders veranderd is. Omdat hij zijn
stem kwijt was hield de voorzitter het
verder kort (misschien tot genoegen
van sornmigen) en stipte heel even de
belangrijkste gebeurtenissen van het
voorbije )aar aan en schetste de plan-
nen voor 2007. Daarna ontstond een
gezellige sfeer en na diverse drankjes
en hapjes kon men terugkijken op een
leuke en welbestede middag.



N ieuwj aarsreceptie CGPA Vliegbasis Leeuwarden
van hun gegevens telkens
weer door het systeem
worden geweigerd, maar

ook mensen die "ooit" een
aanvraag hebben inge-

diend en vervolgens niet
meer te bereiken zijn. ln elk
geval ztlnze telefonisch niet

bereikbaar en reageren ze
ook niet op een toegezon-

den brief, Een heugelijk feit
was dat een moeilijk geval

van het eerste uur rond de
jaanruisseling toch zijn doelgroepkaart
heeft ontvangen. Hij was daan volgens

de voozitte[ kennelijkzo blij mee dat
hij zijn pasje zelfs nog op had toen hij

bij de mediamarkt werd gezien. Veel

belangstelling was er ook voor de
vezameling krantenknipsels die Piet

Glas ter inzage had gelegd. Keurig in

boeken geplakt en allemaal berichten

die betrekking hebben op gebeurtenis-

(door Ton Lelie)

sen bij de Koninklijke Luchtmacht en

de vliegbasis Leeuwarden. De knip-
selboeken beslaan een groot aantal
jaren en ontlokte de kijkers veel eigen

aanvullingen op de beschreven gebeur-

tenissen, we zijn immers op een leeftijd

die met zich meebrengt dat we van het

wel en wee door de jaren heen heel

veel zelf hebben meegemaakt. Een

spontaan bedachte quizvraag over de
lampen boven de ban bracht een flinke

discussie op gang, de vraag was: "van

welk vliegtuig is dit een motoronderdeel
geweest? Uit

de gegeven

antwoorden
bleek wel dat
lang niet alle

aanwezigen
in aanmerking
zouden komen
voor een Tech-

nische Toelage.

Al met al een
goed geslaag-
de middag die
als start van het

nieuwe seizoen
prima heeft vol-

daan.

Nauwelijks bijgekomen van de zware
knallen die tegenwoordig bij het afste-
ken van vuurwerk zijn toegestaan
zijn we het nieuwe jaar ingestapt. De

eerste activiteit bestaat dan, hoe kan

het ook anders, uit een nieuwjaarsre-
ceptie. Voorgaande jaren was deze
nog gekoppeld aan de AL! dit jaar

houden we die in april. Leuk was het,

en gezellig druk. Er is altijd wel wat te
bepraten en als daar een snackje en

een drankje bij worden gegeven dan
zijn er zomaar een paar uur voorbij.
De voozitter vertelde wat wetenswaar-
digheden over het afgelopen jaar met
als hoogtepunt de stand van zaken
rond de verstrekking van de doelgroep-
kaart. Daar zijn we aardig mee opge-
schoten, wat overblijft is een bestand
"moeilijke gevallen". Mensen die om

niet te achterhalen reden bij de invoer

N ieuwj aarsbijeen komst CG PA Woensdrecht (door Kees Boshuizen)

Op 11 januari hebben we onze traditionele nieuwjaarsbij-
eenkomst gehouden. De opkomst was boven venruach-
ting temeer omdat wij elkaar eind december ook al had-
den getroffen. Veel nieuwe gezich-
ten hebben wij binnen zien komen
wat ons een positief gevoel gaf
over het regelen van dit evenement.
ln het bestuur was de discussie
ontstaan of we deze nieuwjaars-
bijeenkomst wel moesten houden
omdat de contactbijeenkomsten zo
dicht op elkaar aansloten en omdat
velen onder ons van nieuwjaars-
receptie naar nieuwjaarsreceptie
lopen. We zijn tevreden dat we

het toch hebben gedaan. Temeer omdat er op een zeer
geanimeerde wi1ze, zoals gewoonlijk, oude verhalen
werden opgehaald en de mensen die opmerkte "ik kom

eigenlijk nooit want ik ben van

een leeftijd dat je geen oude
collega's tegen komt" blij ver-
rast waren dat er nog voldoende
met deze mensen kon worden
bijgepraat. Natuurlijk hebben we
ook leden gemist omdat zij door
ziekte er niet bij konden zijn als-
ook de leden die ons zijn ontval-
len. ledereen wordt een gezond
en vreugdevol 2007 toegewenst.



(door Jannre v.d. Kooi)

Naar aanleiding van de uitreiking van het

Luva fotoalbum heeft werd mij eind vorig
jaar gevraagd eens iets in KluPActief

te schrijven over mijn Luva periode. Het

heeft lang geduurd, maar het is er toch

van gekomen:

Eind februari 1955 meldde rekruut Jannie v.d.

Kooi, rnr. 32.12.17.198, zich bij de poort van

het Luva-kamp aan de Blikkenburgerlaan in

Zeist. Door omstandigheden kwam ik wat later,

maar na een paar intensieve lesweken (gelukkig

was er destijds n0g geen bivak en veldtraining)

vertrokken we met z'n negenen eind maart naar

de van Haeftenkazerne in Apeldoorn om daar de

radarcursus te gaan volgen. Na de cursus gingen

we in ploegendienst werken als plotster op het

Nav.St, "V" in Nieuw Milligen. De kantine was

destijds nog bovengronds in een houten barak

en als we niet "0n duty" waren werd er fanatiek

gekaart. We deden klaverjassen, bonken en toe-

pen. Dit laatste hadden we van de soms aanwe-

zige Belgen geleerd

Eind '1955 werd ik getest en goedgekeurd voor

de opleiding tot gevechtsleider. 0mdat ook daar

de cursus al begonnen was stapte ik ergens in

februari moedeziel alleen met mijn plunjezak uit

de trein op het besneeuwde perron van Appinge-

dam. De achterstand die ik dáár had was echter

heel wat moeilijker weg te werken dan tijdens

de rekrutenopleiding. lk had bijvoorbeeld op de

Mulo nog nooit gehoord van

Sinus/cosinus en andere wiskundige kreten.

Docenten en medecursisten hebben me echter

bijgespijkerd en ik slaagde. ln juli ging ik met

drie andere Luva's naar de 1.0.K.S. in Breda

voor de officiersopleiding. Hier kregen Boukje

Hampel en ik een grote teleurstelling te ver-

werken kregen. Maandenlang hadden we met

het altijd heel gezellig was. Slappe hap vond

een kapitein van de LLua van wie de naam mij

ontschoten is en hij probeerde nieuw geplaatste

kornetten zolang mogelijk gescheiden gehouden.

We hebben toen een keer een groepje, wat keurig

rond het tafeltje in de fauteuils zat, met kleed

en al door de openslaande deuren naar buiten

getrokken (de mess was in een houten barak met

openslaande deuren).

Toen er eens een flink pak sneeuw lag moest

er natuurlijk een sneeuwballengevecht worden

gehouden. Buiten was het koud en dus haalde

men de sneeuw in een kruiwagen naar binnen.

Helaas sneuvelde er toen ook een ruit, zodat we

later met de jas aan t.v, moesten kijken, destijds

nog in het donker achter een gordijn. Ergens

in mei of juni 1958 werd ik weer overgeplaatst

naar Apeldoorn/Nieuw Milligen. Dit was een

heel ander leventje want behalve het werk op

De dames van lichting 55-2

Nieuw Milligen was ik zo nu en dan Officier van

Piket en moest er exercitie gegeven worden. Via

een collega die verkering had met een Lua-man

leerde ik mijn man kennen die ook bij de Lua

zat. Eind november zijn we getrouwd en dat bete-

kende toen nog eervol ontslag, een situatie die

velen niet meer kennen. Maar ik heb de afgelo-

pen jaren, waarin ik weer veel contact met oud-

Luva's heb gehad, wel gemerkt dat die diensttijd

van "ongehuwd samenwonen" een onvergetelijke

tijd is geweest, Tijdens de vele gesprekken vielen

de jaren weg en kwamen herinneringen na 50

jaar weer moeiteloos bovendrijven. Genoeg om

er een boek over te schrijven, maar dat doe ik

niet meer, Het fotoalbum is een beknopt beeld-

verhaal waar een ieder zijn eigen herinneringen

aan toe kan voegen.

Plotkamer van het Korps Luchtvaart Dienst eind vijftiger iaren

Herinneringen aan
oomiin tuvA-tiid

de mannen meegetraind

voor de Vierdaagse, maar

omdat de cursus niet een

week kon worden opge-

schort, mochten we helaas

niet meelopen.

Wanneer precies weet

ik niet meer, maar als

gevechtsleider heb ik

onder andere een paar

weken in Den Helder

gewerkt én op het S.0.C., toen nog in Drieber-

gen in de "villa", lk was weer gelegerd in het

Luva-kamp in Zeist. Mijn leukste tijd is echter

in De Lier geweest, waar ik door mentor Harry

Plasier "qualified" werd verklaard en zelfstandig

intercepties mocht uitvoeren, waarbij het een

enkele keer goed fout ging. Aangezien er wel

eens vaker misverstanden waren tussen vlie-

gers en gevechtsleiders werd er tot uitwisseling

besloten. De vliegers zouden een paar dagen

op het nav.station doorbrengen en wij enkele

dagen naar de vliegbasis. Zodoende heb ik het

genoegen gehad om met een Gloster Meteor

mee te vliegen tijdens een interceptie. Helaas

is dit maar tot één keer beperkt gebleven want

mijn oren konden de druk niet aan en ik kreeg

een vliegverbod. Als compensatie nam Lammie

Peters me toen mee voor een overlandvlucht

naar de vliegbasis Twenthe in een Fokker S-14,

0ok dit was een belevenis, alleen was het zicht

soms beperkt omdat de helm een tikkeltje aan de

grote kant was en steeds voor mijn ogen zakte.

lk was in De Lier uitwonend, maar voor eten en

drinken uiteraard aangewezen op de mess, waar

Beëdiging in 1957 door Generaal

A.J. de Vries
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Eind jaren vijftig was het dan zoven lk

had besloten om na zes jaar actieve
dienst, waarvan twee jaar op Volkel en
vier jaar op Woensdrecht, mijn militaire
loopbaan te beëindigen. lk heb er een
geweldige tijd gehad, want ik had het
geluk dat zowel Volkel als Woens-
drecht toentertijd bases in opbouw
waren, waar heel veel moest gebeuren
maar ook heel veel mogelijk was.
Bovendien was iedereen inwonend,
dus iedere avond feest in de messes.
lk voelde me, als redelijk geslaagd
verkeersleiden dan ook als een vis in
het waten Maar aan alles komt een
eind en mijn tijd was gekomen, vooral
ook omdat ik in de voorbije jaren mijn
studie bouwkunde had gedaan en nu

had afgerond. (Verkeerleiding was een
baantje voor halve dagen!)
Als een soort afscheidscadeau werd
mij aangeboden om deel uit te gaan
maken van de groep mensen van 326-
Squadron, die op squadronrotatie gin-
gen naar de vliegbasis Gutersloh.
Natuurlijk zei ikja. Tijdens het voorbe-
reidende overleg werd besloten dat
naast het serieuze vliegprogramma,
dat natuurlijk hoofdzaak was, ons
bezoek ook een ludiek karakter moest
hebben, Hiertoe zouden we ons onder
andere bij aankomst presenteren in

boerenkiel met toebehoren.
Toen dan de grote dag aanbrak wer-
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den we uitgezwaaid door de plaats-
vervangend squadroncommandant,
luitenant Cas Baas. Het vliegt natuurlijk
in een Meteor-Vlll met boerenpet op
en klompen aan een beetje moeilijk,
Maar we hadden afgesproken dat we
voor het gelijktijdig uitstappen van
hoofddeksel en schoeisel zouden wis-
selen. Onze eerste presentatie was
meteen een groot succes. Onze gast-
heren wilden meteen met ons op de
foto. Na het afhandelen van de nodige
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formaliteiten troffen we elkaar weer in
het op de basis gelegen kasteel, waar
onder andere de officiersmess en de
eeZaal waren ondergebracht. Destijds
was hier het hoofdkwartier van Góring
gevestigd, maar nu huisde er de
Engelse Commander; the Earl oÍ Ban-
don, door onze gastheren verbastert
tot the abandoned owl.
Daags daarna ging ik mijn opwachting
maken op de verkeerstoren, waar ik
werd ontvangen door de seniorcontrol-
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ler en zijn mensen. Na een uurtje toe-
kijken werd ik uitgenodigd de controle
over te nemen. Op een gegeven ogen-
blik vroeg éen van onze vliegers naar
de "oranges". lk gaf hem de weerin-
formatie zoals ik die op dat moment
waarnam. Echter; de seniorcontroller
was het hier niet mee eens, want ik
moest mij houden aan de informatie
zoals die op het meteo-QAM (periodie-

ke meteoberichtgeving) vermeld was.

Mijn verdediging dat de QAM-|nforma-
tie verouderd was en niet meer over-

eenkwam met de actuele situatie,

sprak hem wel aan, maar ik moest mij

toch maar houden aan de officiële
meteo-informatie want daar droeg hij

geen verantwoording voor maar wel

voor de eigen waarneming. lk heb

toen de toren maar verlaten en ben er
niet meer teruggegaan.
Vervolgens heb ik me hoofdzakelijk
beziggehouden als contactman met

onze gastheren voor wat betreft de
feesten en de overige randactiviteiten.

We waren erg populair in onze "boeren-

outfit", maar we vonden het moeilijk te

bepalen wanneer het wel en niet gedra-
gen kon worden. Zo werden we uitge-

nodigd voor het huwelijk van een der
engelse vliegers, in kiel natuurlijk, maar
het leek ons beter te verschijnen in uni-

form en de kiel te bewaren voor de
feestelijkheden na de plechtigheden.

Veel aandacht vroeg ook de grote

sateh-party die we onze gastheren aan-

boden. Alle hiervoor benodigde ingre-

diënten werden vanuit Woensdrecht per

Harvard aangevoerd. Uiteindelijk kwam

er toch een einde aan deze grootse tijd

en wij vonden dat we een duidelijk
teken van onze aanwezigheid moesten

achterlaten. Na enig overleg werd

besloten dat we de naam "326" op het

eetkamerplafond in het kasteel moes-

ten schilderen. Dat zou dan in de

komende nacht moeten gebeuren. Een

ladder was misschien te bemachtigen
bij de brandweer en een emmer verf bij

de schilderwerkplaats, maar dan wel na

sluitingstijd. Het lukte allemaal wonder-

wel op een 'kleingheidje' na, want de

Misschien herkent u dit'326'groepie?

verf bleek zwarte teer te zijn! Ook had-

den we er niet op gerekend dat we
midden in de nacht aangehouden zou-

den worden door een wachtpatrouille.
lk weet niet meer wat voor verhaal we
hebben opgehangen, maar ze traPten

er in en we mochten ongehinderd ver-

der: De eelzaal was niet afgesloten en

we konden aan de slag. Terugkijkend

lopen mij nog de rillingen over mijn

rug. Stel je voor: een ladder van ruim

vijf meter, omhooggehouden door vier

niet helemaal drankvrije kerels, met

daar bovenop een man met een emmer
teer Maar het "326" kwam met cijfers
van ongeveer een meter op zijn plaats.

Toen we daarna vanaf de veilige vloer
ons kunstwerk bekeken, waren we

toch niet gerust op de reacties die
natuurlijk zouden komen, maar dat viel

mee. Het zag er niet uit!

Bij wijze van afscheid werd een rondje

boven het veld gevlogen in een strakke

formatie, zij het een "missing-man-for-

matie" omdat een kist hierin niet mee-

kon. Die zaI aÍgeladen vol met gin,

whisky en cognac. Tax-free! Met de
verkeersleiding op Woensdrecht was

telefonisch overlegd dat de douane,
die ons stond op te wachten, om de
tuin geleid zou worden en geen pro-

bleem zou vormen (alsnog met excu-
ses aan de toenmalige douane!). Zo

kwam er een einde aan een schitteren-
de trip en, voor mij tevens, aan zes

fantastische jaren.

Ê*'n
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Hunters van (ook) 326 Squadron op een dispersal in Woensdrecht in april 1959.



REUN
Retinie VredesMissie Veteranen KLu
Alle Vredesmissie Veteranen van de Koninklijke Lucht-
macht, al dan niet met partner; worden van harte uitge-
nodigd voor de 2e reunie van de VmVKLu. De reunie zal
worden gehouden op zaterdag 9 juni a.s. in de Kumpulan
te Bronbeek. Dit museum is gelegen aan de Velperweg
147 le Arnhem en is bereikbaar met buslijn 3 vanaf
het station Arnhem. Voor deze reunie kunt u de vrije 2
treinkaarten gebruiken die u bij het Veteranen lnstituut
jaarlijks kunt aanvragen, Op bovengenoemde datum
bent u vanaf 10.30 uur welkom in de grote Sumatra-zaal
van de Kumpulan. Rond het middaguur wordt u dan een
uitgebreide rijstmaaltijd aangeboden. Drankjes, met uit-
zondering van het kopje koffie die u bij aankomst wordt
aangeboden, zijn voor eigen rekening. lnschrijving dient
te geschieden door overmaking van 15,00 per persoon

op giro 51 29 776 hen name van VmVKLu t.a.v. J. Donker
te Heerlen, onder vermelding van "reunie Bronbeek".
De overschrijving dient uiterlijk 24 mei 2007 binnen te
zijn (denk aan de venverkingstijd bij de bank/giro), Bij
het presentmelden aan de zaal ontvangt de VmVKLu-er
zilnlhaar inschrijfgeld terug (dit vanwege de vergoedtng
door Defensie). De partner ontvangt het inschrijfgeld niet
terug. Onlangs heeft de Staatssecretaris van Defensie
de reuniefaciliteiten uitgebreid. Ook actief dienende mili-
tairen die op uitzending zijn geweest kunnen deelnemen
aan deze reunie. Actief dienende militairen dienen op de
overschrijving wel te vermelden 'reunie Bronbeek, actieve
militail , omdat hun namen nog niet in onze ledenlijst
voorkomen. Schrijft u wel tijdig in, want de zaal kan
slechts 350 personen herbergen en "vol is vol",

Impressie van een retinie
(door Aart R. van den Berg)

Voor communicatie - een enkelvou-
dige - zijn meestal twee mensen en/of
twee apparaten benodigd. De spreker
wil gehoord worden en de andere
persoon wil wat weten en misschien
wat terugzeggen. Als er nu eens geen
twee mensen, maar ruim honderdzes-
tig mensen bij elkaar zijn, dan spreken
we over een kakofonische commu-
nicatie oí om een ander woord te
gebruiken, een reunie, De reunie van
(oud) Verbindings- en CIS-officieren
van de Koninklijke Luchtmacht vond
plaats op 21 oktober 2006 in de Kum-
pulan, het Congres- en Reuniecentrum
op het Landgoed Bronbeek. Dit was
de vijfde reunie sinds 1988. De voor-
bereidingen onder leiding van Kolo-
nel bd. Eric Stroeve waren een jaar
daarvoor begonnen en na een aantal
vergaderingen was het dan zover: de
reunie was georganiseerd en de reu-
niegangers konden komen. Om een
reunie nog interessanter te maken dan
alleen gelegenheid te geven elkaar te
ontmoeten en oude herinneringen op
te halen, had het comite met hulp van
het Nederlands lnstituut voor Militaire

Historie (NIMH) een
fototentoonstelling
op laten stellen in

de ontmoetingszaal.
Ook in 2004 was
er een tentoonstel-
ling ingericht. Die

gaf toen een beeld
van het roemruchte
verleden van de
Verbindingsdienst,
gegroepeerd naar
een aantal verschil-
lende ondenruerpen. De tentoonstelling
van 2006 keek ver over de grenzen
van ons land heen naar iets dat de
meeste van de reuniegangers nooit
zelf aan den lijve hebben moeten
meemaken, namelijk inzet van de KLu
tijdens vredesoperaties. Ruim zeventig
foto's op A-4 formaat waren tentoonge-
steld. Deze tentoonstelling is met hulp
van collega's in actieve dienst en het
NIMH nog wat uitgebreid met foto's.
Hiermee konden de reuniegangers
zich op een duidelijke wijze een beeld
vormen van de inzet van CIS (Com-
municatie en lnformatiesystemen) in

Gezellig was het...

Afghanistan, De fototentoonstelling
is tijdens de reunie door velen met
interesse bekeken. De locatie waar
de reunie plaatsvond stond borg voor
succes: de ontvangst door het comite,
vanaf '14.00 uuI werd vergezeld van
een kopje koffie met spekkoek, Om het
lndische karakter van de Kumpulan te
accentueren, kon men van overheerlij-
ke lndische snacks genieten, waarvan
ik, een uit de klei getrokken Nederlan-
def de namen niet meer weet. Lekker
was het zeker. De dag werd geopend
door gastheer Eric Stroeve, die de
ruim 160 gasten (inclusief partners)



grafische en minder grafische computertoepassingen.
Je zag hoe de leeftijden zich mengden: jong en oud
sprak met elkaan Om 18.30 (te laat volgens enkelen, die
blijkbaar lekkere trek hadden gekregen na het eten van
lndische snacks) nodigde Eric Stroeve de aanwezigen uit
voor het buffet. Er was meer dan genoeg voor iedereen en

de kwaliteit en variëteit was voortreffelijk. Een feit waarom
Kumpulan dan ook bekend staat.
Na het buffet nam Eric Stroeve nog eenmaal het woord en

wenste iedereen een goede terugreis toe met de belofte
om op zaïerdag 18 oktober 2008 wederom een reunie te
organiseren. Om 20.00 moesten de laatste reuniegangers
met enige aandrang de zaal uitgewerkt worden, omdat de
zaal voor een volgende activiteit moest worden ingericht.
De reunie was ten einde, De reuniegangers keerden tevre-
den huiswaarts met in hun bezit een deelnemerslijst en

twee praktisch presentjes, die met medewerking
van de KLu ter beschikking konden worden gesteld,

Mannen en vrouwen : verschillende gesprekso nderwerpen

'Vooroverleg'fussen mevr. en Kol bd Stroeve en Lt-Kol

Dick Reincke

welkom heette. Uiteraard werd er een moment van stilte
gehouden om de ons reeds ontvallen collega's en part-
ners te gedenken.
Na het welkomstwoord was het de beurt aan het hoofd
van de Afdeling lnformatievoorziening (AlV) van het Com-
mando Luchtstrijdkrachten, Kol Ton Bijl, die min of meer
voortborduurde op zijn toespraak in 2004 en voorts de
reorganisatie in beeld bracht met o.a. de verhuizing naar
Breda. Zijn toespraak beêindigde hij met de veronderstel-
ling, dat deze reunie een ongekend succes zou zi1n. En

hij had meer dan gelijk! Wat een vooruitziende blik. Niet
alleen bd-ers waren er. Ook de C|S-officieren in actieve
dienst waren uitgenodigd en deze groep was goed verte-
genwoordigd. Van heinde en verre waren de reuniegan-
gers, alleen of met partnel aangereisd. De oudste deel-
nemer was ver in de B0; de jongste eind 20. Een goede
mix van enerzijds ervaring en oude kennis en anderzijds
jeugdig elan en jonge kennis van netwerken, protocollen,

Retinie CGPA regio Arnhem
Op 1B april a.s. organiseert de Contactgroep Post-Actie-
ven regio Arnhem een reunie. Deze is bedoeld voor voor-
malige medewerkers van de GPLV/vliegbasis Deelen, de
KKSL, de LETS en de LIMOS en hun partners. Vanaf
13.00 uurwordt u verwacht in de "Fly lnn" op het terrein
van de Oranjekazerne te Schaarsbergen, Clement van
Maasdijklaan 5. De Oranjekazerne is bereikbaar vanaf
het station Arnhem per buslijn 2 van Connexxion.
Een geldig legitimatiebewijs is noodzakelijk vanwege de
toegangscontrole. De middag wordt afgesloten met een
maaltijd, Leden van de CPA regio Arnhem geven zich op
volgens de methode beschreven in het verenigingsblad "ln
formatie", Anderen dienen zich schriftelijk op te geven bij

de secretaris van de CPA regio Arnhem, J.W. van Rossum,

Oude Eerbeekseweg 13 6971 BL Brummen of per email
op het adres J.van.Rossum36@kpnplanet.nl Bij de aan-
melding vermelden de namen en voorletters, adressen
en telefoonnummers van de deelnemers en wie er gere-
gistreerd is als postactief. Voor geregistreerde Postactie-
ven bedragen de kosten 2,50 euro.
Niet-geregistreerden en meekomende partners betalen
7,50 euro. Het verschuldigde bedrag dient voor 31 maart
a.s. te zijn bijgeschreven op gironummer 3149250 t.n.v.

Contactgroep Postactieven regio Arnhem te Doetinchem.
Bij de overschrijving vermelden 'reunie' en indien van
toepassing PA 1 = post-actief).
Tot ziens op de reunie!
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VOTC 50 iaar
Bij deze worden alle ex-medewerkers, zowel beroeps als

dienstplichtig, met partner uitgenodigd om op 23 juni a.s.

het vijftigjarig bestaan van het Vliegveiligheids Oefen- en

Test Centrum te vieren met een reunie. Al ons bekende
adressen ontvangen automatisch een uitnodiging op hun

huisadres. Zil die deze niet ontvangen voor 1 maart a.s.

en toch willen deelnemen, kunnen tijdens kantooruren

contact opnernen met Elt. Heij, tel.: 0161-296 934,
W. v.d, Broek, tel.: 0161 226 143 of via e-mail
votc50@hotmail,com (uiterlijk 1 april). Een eigen bi.ldrage
voor deelname bedraagt vijf euro per persoon.
Namens de reuniecommissie,
W. v.d. Broek, Elt. b.d

Retinie SHAPE
Op 5 juli a.s. zal een reunie worden gehouden voor oud-leden en hun echtgenoten {part-
ners, weduwen, weduwnaars) van de Vereniging Nederlandse Officieren SHAPE
(VENOS). Deze reunie zal plaals vinden in "De Gouden Wok" in Hazerswoude-dorp. De

kosten hieraan verbonden zullen per persoon 26 euro bedragen. Voor dit bedrag krijgt u

de maaltijd almede vier drankjes en een dessert.
We stellen ons voor om '16.00 uur samen te komen in het restaurant. ln verband met een

mogelijk en hopelijk grote opkomst, dienen wij bij het restaurant mrnimaal twee maanden
van te voren het aantal deelnemers aan te melden. Er is aan het restaurant een hotel verbon-

den met negentien tweepersoons kamers. (de kosten per kamer bedragen ongeveer 79 euro
zelf te boeken onder vermelding van VENOS).

Graag uw opgave zo snel mogelijk, bij voorkeurvia de website: venos.dooyeweerd.com of bij

Hilbert Dooyeweerd (oud-voorzitter), De Stelle 16,44648P Goes (tel: 0113 23 0B 45)

Retinie sluitirg Vliegbasis Twenthe
gewerkt wordt, met partner, voor
deze reunie uitgenodigd. Opgave
voor 14 mei 2007 via unruwluchtmacht.nl

of per brief en door storting van

15 euro per persoon.
lndien per brief: aan rechts staand
adres met vermelding van naam,
voorletters, adres, registratienummer,
aantal personen (maximaal 2, géén
kinderen), periode werkzaam op
Twenthe en bil welk
Squad ron/afdeling.
Bedrag overmaken
op reknr,:

ln decemóer 2007 houdt de Lucht-
machtbasrs Twenthe op te bestaan
en sluit haar poorten,
Om (oud)personeel van de basis nog
eenmaal de gelegenheid te geven de
basis te bezoeken wordt op donder-
dag 27 september 2007 van 14.00 tot
20.00 uur een reunie gehouden.
Al het personeel dat in de periode
1945 - heden op de basis heeft

19.23.20.769 t.n.v.

KB BTK Emmen,

onder vermelding
van: Reunie Tw
uw postcode en huis-
nummer. Alleen bij

volledige aanmelding
en storting van de
eigen bijdrage wordt
de inschrijving
geaccepteerd.

Medio augustus kunt u een bevesti-
ging tegemoet zien met meer infor-

matie en toegangsbewijzen. Huidig
personeel van de Luchtmachtbas,s
Twenthe behoeft niet te reageren
Bureau Rerinie Sluiting Vliegbasis
Twenthe
Postbus 5013
7500 GA Enschede
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Ziekteko s te n re gel i n ge n
J.C.J.M. Janissen

ZVD-AFBOUWREGELING
EN AFBOUWREGELING
TEGEMOETKOMING
ZIEKTEKOSTEN

GEPENSIONEERDEN

Bron: KVEO

ZVD-afbouwregeling

ln het Mededelingenblad nr. 179

van juni 2006 is mededeling

gedaan met oetrekking tot de ZYD-afbouwregeling. De ZVD-rege-

ling is met rngang van 1 januari 2006 komen te vervallen. Van 2007

tot en met 20'12 is een overgangsregeling getroffen voor hen die in
2005 een aanvraag voor een tegemoetkoming hebben ingediend

en deze ook hebben ontvangen. ln 2007 bedraagt de (aflopende)

procentuele uitkering 55%, in 2008 45%, in 2009 40%, in 2010

30%, in 2011 20% en in 201210% van het vergoedingsbedrag

waarop men over 2005 recht had. De ZYD-afbouwregeling zal

niet meer worden uitgevoerd door KPMG FlexSourcing te Emmen,

doch zal worden uitgevoerd door het ABB team UGN/, Afdeling

Bijzondere Regelingen Defensie te Heerlen. Alle belanghebbenden

zullen automatisch door het ABP worden gelnformeerd. Ook de

aflopende percentuele uitkeringen zullen door het ABP worden

uitbetaald in een nog nader te bepalen maand. lnformatie ter zake

kunt u verkrilgen bil het ABP te Heerlen tel 045-57 98 192.

Tegemoetkom i n g zie kte kosten gepensioneerden (afbouwrege I i n g )

Op 1 januari 2006 is door de invoering van de Zorgverzekerings-

wet de werkgeversbijdragentegemoetkoming voor gepensio-

neerde rijksambtenaren (incl. militairen) ingetrokken. Er is evenwel

door het Kabinet besloten dat gepensioneerde ambtenaren in

aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming ziektekos-

ten gedurende de jaren 2007 loï en met 2009 (afbouwregeling).

Deze regeling staat geheel los van de ZVD-afbouwregeling. Ook

hier geldt echter de eis dat u tot 2006 gebruik moet hebben
gemaakt van de ZVD-regeling. Hebt u geen gebruik gemaakt van

de ZVD-regeling, dan komt u niet in aanmerking voor onderhavige

tegemoetkoming. Ook hier wordt de tegemoetkoming uitgedrukt

in een percentage, De tegemoetkoming in 2007 bedraagt 70%, in

2008 50% en 2009 40ok van de tegemoetkoming welke genoten

werd in 2005. De tegemoetkomingen zullen worden uitbetaald

in het derde kwartaal van 2007,2008 en 2009. Alle betrokkenen

zullen automatisch worden geinformeerd. De Sociale Verzeke-

rings Bank (SVB) zal worden belast met de uitvoering van deze

afbouwregeling.

Noot: Nieuw gepensioneerde ambtenaren (incl. militairen) vanaf

1 januari 2006 ontvangen geen tegemoetkoming ziektekosten meer

VERANDERINGEN IN DE ZORG 2OO7

Bron: Min VWS

Sinds januari 2006 is er een zorgverzekering voor iedereen.

Ziekenfonds en particuliere verzekeringen bestaan niet meer
Hiermee is een grote stap gezet om het zorgstelsel toekomst-
bestendig te maken . ln 2007 wordt hier verder aan qewerkt.

ln 2007 verder op de ingeslagen weg

ln 2006 is een start gemaakt met de herziening van het zorg-

stelsel. Op veel terreinen binnen de zorg zijn veranderingen
doorgevoerd. Zoals de invoering van de nieuwe zorgverzeke-
ring (ZVW) en de plicht van patiênten om zich te legitimeren in

ziekenhuizen. Ook is er een begin gemaakt met de invoering

van een elektronisch medicatiedossier en is er gewerkt aan

een nreuwe Geneesmiddelenwet. ln 2007 wordt er op veel ter-

reinen verder gewerkt om het zorgstelsel toekomstbestendig
te maken.

Toekomstbestendig zorgstelsel

De nieuwe zorgverzekering rs een belangrijk gevolg van de her-

vorming van het zorgstelsel. De veranderingen moeten het zorg-

stelsel toekomstbestendig maken en de zorg betet efficiênter en

klantgerichten Dat is hard nodig:
. De bevolking wordt steeds ouder en zal een groter bei'oep

doen op de gezondheidszorg;
. Steeds meer mensen lijden aan chronische aandoeningen

zoals diabetes, hart- en vaatziekten en luchtwegaandoeningen;
. De toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg

moeten gegarandeerd blijven. Dat vraagt om een betere ver-

deling van verantwoordelijkheden tussen de hoofdrolspelers.

Nieuwe rolverdeling

Door de nieuwe maatregelen zijn de rollen van patiènten- en

cliêntenorganisaties, zorgaanbieders, verzekeraars en de o'.,er-

heid aan het veranderen.
. De patient/cliènt heeft een centrale rol gekregen, nnet Teer

kansen maar ook meer verantwoordelijkheden. K,,','a :e tsver-

betering ligt in zijn handen. Een goed geinformee':e patient

kan de zorgverlener kiezen die de beste zorg ó e ci voor zijn

ziekte. ln 2007 zal er een grote campagne <oqren om de
positie van de consument verder te versterken;

tu@



H ierdoor worden zorgaan bieders (artsen, zieken h u isd i recties)
gestimuleerd tot betere prestaties;

Zor gvezekeraa rs h ebbe n ee n g rote re ve ra ntwoo rd e I ij kh e i d

om de wensen van consumenten en de mogelijkheden van

aanbieders op elkaar af te stemmen;

De overheid houdt toezicht op de kwaliteit, toegankelijkheid en

betaalbaarheid.

De vele maatregelen staan niet op zichzelf, maar hangen met

elkaar samen. De samenhang tussen de maatregelen wordt
zichtbaar door ze te plaatsen in de driehoek van hoofdrolspelers.

Daarbij tekenen we aan dat de maatregelen zijn geplaatst waar

deze het meest dominant zijn voor de veranderde

verhoudingen.

ZORGTOESLAG

Bron: Belastingdienst

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag zijn:

. u dient 18 laar of ouder te zijn;

. u dient te beschikken over een Nederlandse zorgverzekering;

. u dient een inkomen te hebben van maximaal 25.068 euro,

zonder toeslagpartner of een inkomen te hebben van 40J20
euro, met toeslagpartner;

Bovenvermelde inkomens worden toetsingsinkomens genoemd.

Dit is het verzamelinkomen van de aangifte inkomstenbelasting.

Wanneer u een toeslagpartner heeft, dan gelden beide inko-

mens als toetsingsinkomen. Wanneer u in 2006 geen zorgtoeslag

heeft aangevraagd en u denkt toch hiervoor in aanmerking te

komen, dan moet u de aanvraag zorgïoeslag indienen voor 1

april2007. Hebt u in 2006 een zorgtoeslag ontvangen, dan hoeft

u voor 2007 niets te doen. U krijgt dan automatisch de beschik-

king 2007 toegezonden. Hebt u in 2006 te weinig zorgtoeslag

ontvangen, dan wordt dat herberekend met de aangifte 2006 en

krijgt u het verschil nabetaald. Hebt u in 2006 te veel zorgtoeslag

ontvangen, dan moet u het verschil terugbetalen. lnformatie kunt

u verkrijgen bi1 de belastingdienst www.belastingdienst.nl of de

belastingtelefoon 0800 - 0543.

AFTREK ZIEKTEKOSTEN ALS BUITENGEWONE

LASTEN (2007)

Bron: Belastingdienst

Lasten ziln buitengewoon als ze meer bedragen dan 1 1,5oÁ

van het belastbaar inkomen. Een bovengrens is niet van toe-
passing. De meerdere kosten zijn aftrekbaar. Ziektekosten

en de premies voor ziektekostenverzekeringen zijn kosten

die onder het hoofd "buitengewone lasten" kunnen worden
gerangschikt. Het vaste bedrag voor de basisverzekering is

voor 2007 gesteld op 10'15,- euro per persoon, ook al betaalt
u in 2007 meer of minder premie. Daarnaast kunnen de pre-

mies voor de aanvullende verzekeringen en de inkomensaf-

hankelijke bijdrage (lAB), onder aftrek van een eventuele zorg-
toeslag, bij de buitengewone lasten worden opgeteld.

UKW.ERS WOONACHTIG IN HET BUITENLAND
(EU-/EER-LANDEN)

Bron: KVEO

UKW-ers die momenteel woonachtig zijn in een Europese

Unie-lidstaat (EU) of een lidstaat behorende tot de Europese

Economische Ruimte (EER), of in een land waarmee Neder-

land een verdrag heeft gesloten in het kader van de sociale
zekerheid, vallen niet onder de werking van de Zorgver-
zekeringswet (ZVW) De reden daarvoor is dat deze groep

militairen niet valt onder de werking van de Europese sociale
zekerheidsverordening (1 408171), maar dat gaat veranderen.
Het Europese Parlement is akkoord gegaan met een CDA-

amendement dat tot doel heeft deze verordening te wilzrgen,

zodaï deze groep UKW-ers in het buitenland wel onder de

werking van de verordening komen te vallen en derhalve aan-

spraak kunnen maken op het zogenaamde woonlandpakket
in het land van vestiging. Het College voor Zorgverzekeringen
(CVZ) gaat deze verordening uitvoeren en zal de verzekerden

aanschrijven en ervoor zorgdragen dat ze bil de plaatselijke

zorginstanties worden ingeschreven. Ook zal het CVZ ervoor
zorgdragen dat de premie wordt afgedragen aan Nederland,
Het CVZ zal belanghebbenden opnieuw, maar deze keer

terecht, aanschrijven met het verzoek formulier E-121 in te vul-

len en dit te willen retourneren naar het CVZ.

Let op! U dient evenwel uw huidige ziektekostenverzekering/
buitenlandpolis nog niet op te zeggen. De wijziging van de

verordening moet formeel nog door het Europees Parlement

en de Raad van Ministers worden aangenomen en zal daarna
worden gepubliceerd. lnwerkingtreding geschiedt niet eerder
dan twee maanden na publicatie in het EU-publicatieblad. De

inwerkingtreding zal waarschijnlijk eerst medio 2007 plaatsvin-

den. Dus: Zeg uw ZKVlbuitenlandpolis niet op voordat
de zaken via het CVZ formeel zijn geregeld! De Stichting
ZorgzaamlUnive zal haar ziektekostenverzekerden via de web-
site en nieuwsbrieven ter zake informeren.

Emigreren naar een EU-/EER- of Verdragsland
lndien men overweegt te emigreren naar een EU-'EER- of Ver-

dragsland is het geboden zich goed te laten informeren naar

de zorgmogelijkheden in het desbetreffende land, Bij emigratie

kan men verzekeringstechnisch immers op forse problemen

stuiten. Er dienen zich geen problemen aan voor wat betreft het

basiszorgpakket (woonlandpakket). Daar heeft men recht op

via de Europese Verordening 1408171. Maar er kunnen proble-

men optreden bij de vrijwillige aanvullende verzekeringen zoals

bijvoorbeeld hospitalisatieverzekering, hoge eigen bijdragen en

het niet kunnen verzekeren van AWBZA/VMO-achtige hulp. Men

kan natuurlijk altijd naar een ander EU-/EER- of Verdragsland

emigreren. Dat is immers een verkregen recht door het vrije

verkeer van goederen en personen in de Europese Unie. Neemt



men echter die belangrijke stap dan moet men zich als Neder-

landse emigrant goed realiseren dat door de wel gecoórdi-

neerde maar niet geharmoniseerde zorgstelsels in Europa, met

daarnaast de invoering van de Nederlandse Zorgverzekerings-

wet en de uitwerking hiervan op gepensioneerde emigranten,

men voor hoge kosten kan komen te staan en problemen kan

ondervinden bij het verzekeren en het verkrijgen van zorg.

WET MA,ATSCHAPPELIJ KE ON DERSTEU NING (WMO)

Bron: KVEO

Met de inwerkingtreding van de WMO per 1 januari 2007 gaal

de functie "huishoudelijke verzorging" uit de AWBZ en worden

de gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van

cliênten bij het voeren van het huishouden. Hierover bent u

uitgebreid ge'Ínformeerd in het Mededelingenblad nr 181 van

december 2006. De inhoud en het niveau van zorgverlening

en de hoogte van de eigen bijdrage kunnen per gemeente

verschillen. Wanneer iemand een indicatie heeft voor huishou-

delijke verzorging waarvan de geldigheid doorloopt na 1 januari

2007 geldt een overgangsregeling. Men behoudt de rechten

en verplichtingen op grond van de AWBZ zolang de indicatie

geldt, maar uiterlijk tot 31 december 2007. Daarna heeft men

een WMO-indicatie nodig van de gemeente, aan te vragen bij

het gemeentelijk Servicepunt "Zorg en Ondersteuning".

Regeling eigen bijdrage WMO

ln de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) staat dat de vast-

stelling van de eigen bijdrage en de inning wordt gedaan door

het Centraal Administratie Kantoor De burger die gebruik maakt

van voozieningen uit de AWBZ, de WMO of een combinatie van

beiden ontvangt in alle gevallen nog slechts één rekening voor

de inning van de gezamenlijke eigen bijdrage. Voor de inning

van de eigen bijdrage is gekozen voor een minder belastend

systeem. Gemeenten hebben een grote vrijheid bij de uitvoering

van de WMO. Gemeenten zijn bevoegd zelf ïe bepalen of er een

eigen bijdrage wordt gevraagd en kunnen ook bepalen of deze

al dan niet inkomensafhankelijk zal zijn. De hoogte van de eigen

bijdrage kunnen gaan verschillen tussen de gemeenten. Met de

AMvB wordt het maximum van de eigen bijdrage geregeld dat

per vier weken van de burger gevraagd mag worden voor WMO-

voorzieningen en AWBZ-zorg tezamen

NO.CLAI M.TE RUGGAVEREG ELI NG 2OO7

Bron: NVOG

De ouderenorganisaties (700.000 ouderen), verenigd in het

Coórd i natieorgaan Samenwerkende Ouderenorgan isaties

(CSO), hebben de Tweede Kamer opgeroepen om eind

2007 aan alle burgers 90 euro terug te geven, ongeacht het

werkelijke bedrag dalzil in het kader van de no-claim{erug-

gaveregeling zouden terugkrijgen. Hiermee wordt een situatie

gecreëerd waarin de no-claimteruggaveregeling feitelijk in

2007 wordt afgeschaft. De oproep is gedaan in het kader van

de behandeling van de Rijksbegroting 2007 van het ministerie

van VWS in de Tweede Kamen Het is duidelijk dat de no-claim-

teruggaveregeling geen politiek en maatschappelijk draagvlak

meer heeft. De no-claim-teruggaveregeling draagt niet bij aan

zinniger en zuiniger zorggebruik en is bureaucratisch en tijdro-

vend. Bovendien verschuift de no-claim-teruggaveregeling de

lasten van gezond naar ziek. Voorafgaande aan de Algemene

Beschouwingen, hebben de vakbeweging en de ouderenor-

ganisaties de politiek in een petitie opgeroepen de no-claim-

teruggaveregeling in de Zorgverzekeringswet (ZVW) per direct

af te schaffen. De minister heeft aangegeven de regeling niet

op 1 januari2007 te kunnen afschaffen. Om de no-claim-terug-

gaveregeling te kunnen bekostigen is de nominale premie met

ongeveer 90 euro per persoon per jaar verhoogd. Omdat de

no-claim{eruggaveregeling in 2007 niet kan worden afgeschaft,

is het voorstel van de ouderenorganisaties om eind 2007 aan

alle burgers 90 euro terug te geven. Hiermee wordt dan de no-

claim-teruggaveregeling in 2007 feitelijk afgeschaft. Bijkomend

voordeel is dat de administratieve lasten van verzekeraars sterk

verminderen, omdat ze aan elke verzekerde hetzelfde bedrag

uitkeren en dus niet meer hoeven bij te houden van hoeveel

zorg hun verzekerden gebruik hebben gemaakt.

Wordt vervolgd.

Naam
Goeijenbier, H.J.
Robert, C.G.L.
Broer, H.M.
Beerstra, S
Romp, WP.
Rosier, C
Biggelaar, J.A.F.
Vries de, Th
Broer, H.M.
Kokke, C.M.
Melick van, H.H.J.M.

Adres
Albrecht Di.irerstrasse 9
Linden
Schout 7
Valkenhof 33
Merketon 55
Monterey Ave 385 aft 3
Friezenlaan 236
Molenberg 4-4
Schout 7
Niehoofsterweg 33
Buzon 729 Sierra de Altea

Postcode
s2511

3481 TV
9291 BE
5401 LR

5037 KP
6862 EZ
3481 TV
9883 RG
3599

Plaats
Geilenkirchen
Newcastle County Wicklow
Harmelen
Kollum
Uden
Pomona Calif
Tilburg
Oosterbeek
Harmelen
Oldehove
Altea la Vieja (SP)

Land
Duitsland
lerland

USA

l{.8,: 0n de databa3e van het lêzoÍsbostand actueel te houdên woÍden dorg namen bij de dêadlino van d€ volggnds l(LuPActigf uit de databasg verwiiderd.



Arnhem
CGPA regio Arnhem (voormalige LSK)
Voozitter: N. Mol
Platenmakersstraat 85, 666'1 HL Elst
Tel, 0481 37 41 16
E-mai I n.mol@wanadoo. nl
Secretaris: J.W. van Rossum
Oude Eerbeekseweg '13

6971 BL Brummen
Tel. 0575 56 13 49
E-mai I J.van. Rossum36@kpnplanet.nl
Pen n ingmeester: W. Verweij
Hof van Cambridge 169
7007 GP Doetinchem
Tel. 03'14 32 49 97
E-mai I cpa-arnhem@hotmail.com
Commissaris: WJ.M.M. de Theije
Goltackers 104, 6931 HE Westervoort
Tel. 026 31 18 577
E-mail w.detheije@planet.nl
Girorekening 3149250
t.n.v Contactgroep Postactieven regio
Arnhem, te Doetinchem
ERE VOOMITTER: Dhn H.T Jongerius
Schiedamhof 29, 6843 KT Arnhem
Tel. 026 38 19 036

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

De Peel
CGPA Groepen Geleide Wapens
Voozitter: R.P Schouten
Krijten 51, 5403 PK Uden
E-mai I robirm@hotmail.com
Secretaris: A.J.M. Hussaarts
Paulus Potterlaan 46,5702 CW Helmond
re|.0492 54 05 16
E-mai I a. hussaarts@chello.nl
Vice voozitter: G.C.M. Boogaarts
GasthuissïraaI 29, 5708 HH Helmond
E-mai I fred. boogaarts@chello. nl
Penningmeester: Herman Vriesema
Rundedal '11, 9561 JW Ter Apel
Te|.0599 58 78 10
E-mail hermanvriesema@planet. nl
Of: Postactieven Groepen Geleide Wapens
t.a.v. Stafgroep Voorl. Groep Geleide Wapens
Postbus 5034, 5800 GA Venraij
Tel. 0493 59 B0 45
E-mai I hsvo@ggwdp.af.dnet. mindef. nl

Eindhoven
CGPA regio Eindhoven
Voozitter: FJ.P Logister
St. lsidorusstraat 2A
5694 AL Son en Breugel
Tel. 0499 47 16 98
E-mai I f. logister@chello. nl.
Secretaris: L.A Damen
Achtse Loop 28,5626 BW Eindhoven
Tel. 040 26 23122
E-mai I f2hludo.damen0l @hetnet. nl
Penningmeester: H,M.G. van Soest
Duivenlandstraat B, 5628 KW Eindhoven

Tel. 040 24 15 584
E-mai I h.van.soest@hetnet.nl
Vice voozitter: PA. Roolvink
Evreuxlaan 115,5627 PT Eindhoven
Tel. 040 24 27 383
E-mai I piet@roolvink.fol.nl
Lid lze Penningmeester: H. Bosch
Keersoppermolen 24, 5612 DD Eindhoven
Tel. 040 24 25 419
Lid: C.H. Hoogenraad
De Stoutheuvel '1 1, 5632 MN Eindhoven
Tel. 040 25 67 338
E-mai I chhoogenraad@planet. nl
Lid: H.G. Sepers
Leemgraverwei 6, 5551 RA Valkenswaard
Tel. 040 20 41 376
E-mail h.sepers@chello. nl

Gilze-Rijen
CGPA regio Gilze-Rijen
P/a Vliegbasis Gilze Rijen
Postbus 49,5120 AA Rijen
website www.cgpagzrij. nl
Voozitter: W.H.J. Logt
E-m a i I voorzitter@cgpagzrij. nl
Secretaris: W.J,A.L. van der Meere
Aalbersestraat '10,5121 VB Rijen
Tel. 0161 22 42 31

E-mai I secretaris@cgpagzrij. nl
Penningmeester: EH.A. Blósser
Leden: A. Witmont en A.T van der Heijden

Leeuwarden
CGPA regio Leeuwarden
Postbus 21050,8900 JB Leeuwarden
Voozitter: E.PW. Wiener
Spanjaardslaan 1 12, 8917 AW Leeuwarden
Tel. 058 216 5409
E-mai I epwwiener@xs4all
Secretaris M. Cats
Brandenmeer 44, B918 GH, Leeuwarden
Tel. 058 266 1153
E-mail pa-lwd@planet.nl
Penningmeester: A. Lelie
Trui Jentinkwei 12,8915 JK Leeuwarden
Tel. 058 215 1170
E-mai I fanthomas@hetnet.nl
Notulist: P Siemeling
Westerparkstraat 31, 8913 CB Leeuwarden
Tel. 058 213 1119
E-mai I phsiemeling@hotmail.com
Algemeen Lid: P Glas
J,H, Pameijerstraat 56, BB02 XR Franeker
Tel. 0517 394748
Girorekening 9428701
t.n.v. CGPA Regio Leeuwarden
http ://h o m e. h cc n et. n l/4. ed/postacti ef- lwd

Nieuw Milligen
CGPA regio Nieuw Milligen
Voozitter G.J.W. Feh renbach
Anna Paulownalaan 25, 731 6 CS Apeldoorn
Tel. 055 57 90 936
E-mail touch-and-go@fehrenbach. n I

Penningmeester: J,G. Kools
Schopenhauerstraat 1 59
7323 L.W. Apeldoorn
Tel. 055 36 63 217
E-mai I joh.gkools@freeler.nl
Secretaris: E Ouwerkerk
Rakkersveld 'l 16, 7327 GD Apeldoorn
Tel. 055 53 33 033

E-mail f.ouwerkerk@planet. nl
Lid: A. Sorel
H.M Mesdagstraat 32,7312 LP Apeldoorn
Tel. 055 35 59 094
Lid: J. v.d. Spoel
Couperusl aan 1 49, 3842 AD Harderwijk
Tel. 0341 41 74 35
Lid (plv. secretaris): J,L. Mulder
Van Haeftenpark 49,7316 NJ Apeldoorn Tel.
0555216384
E-mail jimulder@chello.nl

Rhenen
CGPA regio Rhenen
p/a: Postbus 203, 3910 AE Rhenen
Voozitter: J.G. Koning
Goudenregenplantsoen B, 3911 ZT Rhenen
Tel, 0317 61 47 46
E-mail konil 309@planet.nl
Secretaris: J.J.A. Fontein
Donderberg 30, 3911 JX Rhenen
Tel 0317 61 33 30
E-mail j.j.a.fontein@hetnet.n I

Penningmeester: J.van Arkel
Van Bentheimhof 58, 3911 JN Rhenen
Te|.0317 61 5623
E-mail janvanarkel@veteranen. nl
Activiteiten: K.H Peeneman
Menorapad 7, 3958 XZ Amerongen
Tel. 0343 45 35 10
E-mail khpeeneman@ncrvnet. n I

Soesterberg
CGPA regio Soesterberg
Voozitter: J.A. Koningstein
Wolfsmelk 1,3738 TC Maartensdijk
E-mai I koningstein32@veteranen.nl
Secretaris: C. Huisman
Versteeghlaan 50, 3769 BN Soesterberg
E-mai I huisman4602@hetnet.nl
Penningmeester: B. Petersen .
Rigolettostraal 18, 3816 TR Amersfoort
E-mail timoreno@planet.nl
Leden: J.M. Verburg
Karolingersweg 170
3962 AM Wijk bij Duurstede
E-mail janatieverburg@hetnet. n I

M.P van der Wijst
Rumpler 17,3769 JH Soesterberg
E-mail m. p.de.wijst@freeler. n I

Ledenadministrateur: J.H. van der Togt
Versteeghlaan 48, 3769 BN Soesterberg
E-mail jhvdtogt@cpa-soesterberg.nl
Postadres CGPA SSB
Postbus 160,3769 ZK soesterberg
Tel. 0346 33 89 76, fax 0346 33 Bg 72
Ereleden: Willem Aben en Willem den Ouden

Twenthe
CGPA regio Twenthe
Voozitter: J.A. Roos, Wilgenkamp 40
7581 HC Losser
E-mai I jaroos@solcon.nl
Secretaris B.G Zwiers
PA. van Deldenstraat 19
7523 HD Enschede
E-mai I benzwiers@home. nl
Tel. 053 433 1571
Postadres CGPA regio Twenthe
p/a secretaris, PA. van Deldenstraat 19
7523 HD Enschede
Penningmeester A.A. Haveman

@tt



Vanekerstraat 1 9,7523 HL Enschede
E-mail ab. haveman@home.nl
Lid/commissaris: EA.J. van Beers
D. Dijkhuisstraat 85, 7558 GL Hengelo
Te|.074277 4826
E-mai I vbeersf@home.nl
A. Bos
Namenstraat 6, 7559 NX Hengelo
Te|.074277 4204
E-mai I albertengezien@home. nl
Erelid: M.A. van Drunen
Umbrialaan 13,7577 KA Oldenzaal

Volkel
CGPA regio Volkel
Zeelandsedijk 10,5408 SM Volkel
Voozitter: WD. den Ouden
E-mai I wdenouden@hetnet. nl
Secretaris: K. Mars
E-mail marskees@hetnet. nl
correspondentiead res CGPA Vol kel
p/a stafgroep Voorlichting
Postbus 101 50, 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

Woensdrecht
CGPA regio Woensdrecht
Voorzitter C. Boshuizen
Lijsterbesstraat 11,4711 RJ St. Willebrord,
E-mai I cboshuizen@planet.nl
(lnterim) Secretaris: H.E van Bergen
Balsemienberg 32, 4707 SW Roosendaal
Tel. 06 29 38 06 49
E-mai I : CGPA-Woensdrecht@home. nl
Sjoerd Heringa, Lambertijnenlaan 49
4614 EV Bergen op Zoom
Tel. 06 30 84 54 25
E-mai I : 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-mail info@mlm.af.dnet.mindef. nl

Nederlands Instituut voor Militaire
Historie
Alexanderkazerne, Gebouw 203
Van Alkemadelaan 357
2597 BA Den Haag
Co rres pon d entiead res :

Postbus 90701
2509 LS Den Haag
Telefoon 070 316 58 36
Fax 070 316 58 51
E-mail NIMH@mindef.nl

Postactievenkaart
Ad res 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

oorzaak) 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.

ORGANISATIE ELEMENT

BUREAU POSTACTIEVEN CCPKLu:

KLuPActief:

BEREIKBAARHEID

Fax:

E-mail:

KLU IM:

POSTADRES tevens

REDACTIEADRES

MILITAIR POSTADRES

(Alleen vanaf militaire
onderdelen)

BEZOEKADRES

Commando Luchtstrijd krachten

Chef Kabinet

Bureau Postactieven

Joop Melisie

Ko Norg

Administratie: Sharita Khemai-Ramawadhdoebe

Telefonisch: Joop Melisie 076 54471 33

Sharita Khemai 076 544 71 36

Ko Norg 033 245 67 g1

06 53 B'1 09 55

076 54471 37

ccpkl u@clsk. af. d net. m i ndef. n I

Melisie

Khemai

C LS líKabi neVPostactieven

Postbus 8762
4820 BB Breda

Hoofdkwartier CLSK

C LSl(Kabi neVPostactieven

MPC 924

Westbroek 3

4822 ZX Breda




