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Colofon
KLuPActief verschijnt viermaal per 
jaar en is in principe bedoeld voor 
alle postactieven van de Koninklijke 
Luchtmacht, dat wil zeggen militairen en 
burgers die de actieve dienst middels 
FLO, UKW of pensioen hebben verlaten. 
Verder de achtergebleven partners die 
te kennen hebben gegeven KluPActief 
te willen blijven ontvangen. KLuPActief 
geeft informatie over de voortgang van 
het postactievenbeleid van de Koninklijke 
Luchtmacht en wetenswaardigheden 
voor, over, van en door postactieven 
zelf en is natuurlijk een forum voor 
de lokale besturen. De leiding van de 
Koninklijke Luchtmacht zal u als lezer 
op de hoogte(gaan) houden van nieuwe 
ontwikkelingen binnen de KLu.
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P.H.B. Michielsen. Zuivclstraat 19a, Bergen op Zoom, geb. 19-4-1933

W. van Gastel, Hempenserweg 2-539, Leeuwarden, geb. 8-1-1925

A. van der Hulst, Coudewijnstraat 14. Deventer, geb. 17-8-1936

K. Wink, Zuiderdwarsvaart 27. Drachten,

F. Lcdclay, Burg. Jobselaan 5, Rilland, geb. 8-4-1932

J.H.P. Scheepers, De Archipel 2-35, Enschede, geb. 19-10-1935

K. de Jonge, Kerktorenstraat 17. Veldhoven. geb. 27-4-1933

J II. Hofmann, Beethovenlaan 237, Doorwerth, geb. 29-10-1928

J.W. Kroezen, Dorpsplein 73, Soesterberg, geb. 26-7-1920

W.A. Blaauw, Marktplein 126, Emmen, geb. 23-3-1929

R. ten Hoor. Fabriciuslaan 3/28, Drachten, geb. 4-9-1935

O.E. Klein. J.F. Kenncdylaan 5, Drachten, geb.27-10-1930

J. ten Have, Tulpstraat 17, Sncek. geb. 10-4-1933

L.K. ter Heide, Raadhuisplein 164. Drachten, geb. 26-9-1928

H.F. Moors. Gagelrijs 126, Rijen. geb. 22-5-1931

DJ Wennink. Wijnbergseweg 38, Doetinchem.

WJ.A. de Rouville, Scarlattistraat 4, Almere, geb. 9-5-1934
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In Memoriam

“And when the last great scorer 
comes to write against your name

V He’ll ask not
If you won or lost

but HOW you played the game”

N.B.:
Op Bureau Postactieven is onlangs ten onrechte een bericht van overlijden ontvangen van dhr. C. de Bruine. Brabantpark 40 
in Rijen. Als gevolg van dit bericht is zijn naam in het juninummer van KLuPActief vermeld onder “In Memoriam”.
Om deze pijnlijke en betreurenswaardige berichtgevingen in de toekomst te voorkomen worden alleen vermeldingen 
onder “In Memoriam” geplaatst indien door Bureau Postactieven een rouwkaart is ontvangen.
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Excellenties, civiele en militaire 
autoriteiten, veteranen, postactieven, 
dames en heren, jongens en meisjes, 
graag heet ik u vanaf deze plek op de 
voormalige Vliegbasis Soesterberg, 
van harte welkom.
Vandaag is een dag met twee 
gezichten: als luchtmacht vieren 
wij onze verjaardag en tegelijkertijd 
herdenken wij onze collega’s waarvan 
wij in het afgelopen jaar afscheid 
hebben moeten nemen. Ofschoon 
de Vliegbasis Soesterberg alweer 
sinds eind 2008 is gesloten en 
de vliegbewegingen vanaf deze 
plaats definitief tot het verleden 
behoren, kiezen wij voor deze 
herdenkingsplechtigheid bewust 
voor juist deze locatie. Dat heeft niet 
alleen te maken met de belangrijke rol 
die Soesterberg in de geschiedenis 
van het Nederlandse luchtwapen 
heeft gespeeld. Hier is het nu bijna 
honderd jaar geleden allemaal 
begonnen met de oprichting van 
de Luchtvaartafdeeling van het 
Nederlandse leger. En het is ook 
op deze plek geweest dat er voor 
het eerst plechtig werd stilgestaan 
bij de overleden collega’s. Het 
monument hier achter mij werd 
opgericht in 1923, tien jaar na de 
start van de militaire luchtvaart in 
ons land. Vanaf dat moment vond 
er jaarlijks een herdenking plaats 
voor de gevallen kameraden. Op dat 
moment was er nog geen sprake 
van oorlogsslachtoffers, en ging het 
om militairen die hun leven verloren 
tijdens de uitoefening van hun vak. 
Na de Tweede Wereldoorlog kregen 
de herdenkingen hier op Soesterberg 
een breder karakter. Op 4 mei worden 
de Nederlandse luchtmachtmilitairen 
herdacht die sneuvelden tijdens 
de Tweede Wereldoorlog en de 
gewapende conflicten die daarna

volgden. En op 1 juli herdenken 
wij de luchtmachtmedewerkers - 
militairen en burgers - die in het 
voorgaande jaar zijn overleden. 
Duidelijk is dat wij aan plechtigheden 
als deze, onverminderd grote waarde 
toekennen. Dat is ook wel gebleken 
uit enkele initiatieven van oud- 
luchtmachters en nabestaanden, 
die de Koninklijke Luchtmacht in de 
recente jaren heeft willen honoreren.

De locatie Soesterberg vormde daarbij 
altijd het bijna vanzelfsprekende 
vertrek- en oriëntatiepunt. De 
voormalige Vliegbasis Soesterberg 
is met deze gedenktekens voor 
de Koninklijke Luchtmacht, haar 
voorlopers, de Militaire Luchtvaart 
van het Koninklijk Nederlands-lndisch 
Leger en de Marineluchtvaartdienst, 
nog meer dan voorheen al het geval 
was, de centrale plek geworden 
waar wij onze dierbaren herdenken. 
Over enkele jaren ontstaat hier een 
museumkwartier, waarin op basis 
van de huidige plannen ook het 
Militaire Luchtvaart Museum zal 
opgaan. Behalve een centrum van 
contemplatie en herdenking komt er 
dan hier tevens een plek waar het 
culturele erfgoed van de Koninklijke 
Luchtmacht beter kan worden 
uitgedragen. Door de komst van

het Nationale Defensiemuseum zal 
de maatschappelijke betekenis van 
Soesterberg verder groeien.
De eerste juli is voor de Koninklijke 
Luchtmacht niet alleen een dag van 
herdenking, het is, zoals gezegd, 
ook de verjaardag van de militaire 
luchtvaart in Nederland. Vandaag 
wordt de Nederlandse militaire 
luchtvaart 97 jaar oud en zijn wij dus 
hard op weg naar het honderdjarig 
bestaan. Met zijn bijna honderd jaar 
is het luchtwapen, in vergelijking met 
de marine en landmacht, toch een 
relatief jong krijgsmachtonderdeel. 
Desalniettemin is het luchtwapen 
van meet af aan een niet meer 
weg te denken factor in de 
moderne krijgsmacht geweest. De 
Koninklijke Luchtmacht heeft, samen 
met de collega’s van de andere 
krijgsmachtdelen, de voorbije jaren 
formidabele prestaties geleverd. U 
weet dat Nederland in de komende 
maanden de operaties in Uruzgan 
als lead-nation gaat beëindigen. Als 
Commandant van het Commando 
Luchtstrijdkrachten ben ik trots op het 
vele en moeilijke werk dat door onze 
mannen en vrouwen ver van huis, 
maar ook in een ondersteunende 
rol hier in Nederland, is verricht.
Het moge duidelijk zijn dat er in de 
afgelopen jaren een zware wissel is
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getrokken op onze mensen en ons 
materieel. Wij hebben in Afghanistan 
meer dan eens een hoge prijs moeten 
betalen. U begrijpt dat ik hier eerst 
en vooral doel op onze gesneuvelde 
collega’s. Ik ben ervan overtuigd 
dat hun grote offer niet voor niets 
is gebracht. Zij hebben zich per 
slot van rekening ingezet voor een 
hoger doel: een betere en veiligere 
wereld, niet alleen voor het verre 
Afghanistan, maar ook voor onze 
eigen Nederlandse samenleving. Het 
werk dat moest worden gedaan, kon 
alleen met succes worden uitgevoerd 
dankzij de warme steun van het 
thuisfront. Naast de collegiale en 
professionele samenwerking met 
hun wapenbroeders, is de steun 
van familie en vrienden voor onze 
militairen van grote betekenis. Zij 
konden én kunnen hun moeilijke 
job beter uitvoeren, doordat zij zich 
gesteund weten door hun dierbaren. 
Ik ben mij daar ten volle van bewust 
en ben daarvoor oprecht dankbaar. 
Ook in 2009 hebben wij als Koninklijke 
Luchtmacht en Commando 
Luchtstrijdkrachten helaas afscheid 
moeten nemen van verschillende 
dierbare collega's. In het afgelopen 
jaar ontvielen ons negen collega’s. 
Alle negen zijn zij - zonder 
uitzondering - op relatief jonge

leeftijd van ons heen gegaan. De 
meesten bevonden zich midden 
in hun arbeidzame leven. Een 
dergelijk verlies, te vroeg verlies, doet 
veel pijn. Wij ervaren dit vaak als 
onrechtvaardig. Het is een verlies dat 
voor ons in zekere zin onverteerbaar 
is, een gevoel van leegte met zich 
meebrengt dat zich op geen enkele 
wijze laat vullen. Het is een verdriet 
dat u als familie en vrienden, en wij 
als collega’s zullen moeten dragen. 
Wij zijn ze te vroeg kwijtgeraakt en 
toch - en dat vind ik persoonlijk een 
troostrijke gedachte - zullen zij op 
een bepaalde manier bij ons blijven, 
omdat zij in onze herinnering blijven 
voortleven en niet zullen worden 
vergeten. Zolang wij er zijn, zullen wij 
deze dierbare collega's herdenken. 
Ter nagedachtenis, uit respect en 
verbondenheid zal ik nu hun namen 
voorlezen:
Mevrouw N.A. van Teulingen-Coers 
van de Staf van het Commando 
Luchtstrijdkrachten;
Sergeant-majoor A.J. Bekamp van de 
Groep Luchtmacht Reserve;
Sergeant der eerste klasse H.RJ. 
Theunissen van het Commando 
Diensten Centrum;
Luitenant-kolonel J.WM. Voncken van 
de Groep Geleide Wapens;
Kapitem-arts D.A.J. Helleman 
van de Staf van het Commando 
Luchtstrijdkrachten;
Kapitein H.L. van der Heijden van de 
Vliegbasis Eindhoven;
Majoor F.L.J. Vogelzang van 
de Staf van het Commando 
Luchtstrijdkrachten;
Eerste luitenant H.M. Verrijdt 
van de Staf van het Commando 
Luchtstrijdkrachten, en
Korporaal der eerste klasse J. van der 
Zande van het Defensie Helikopter 
Commando.

Namens het voltallige personeel 
van de Koninklijke Luchtmacht wens 
ik alle nabestaanden, vrienden, 
kennissen en collega’s van de 
genoemde overledenen - hier bijeen, 
maar óók zij die hier vandaag door 
omstandigheden niet aanwezig 
konden zijn - voor de komende, niet 
gemakkelijke, periode alle sterkte toe, 
en zeker ook de kracht om in vrede 
te kunnen leven met het zware verlies 
van uw dierbaren.
Aan het begin van mijn toespraak 
merkte ik al op dat uw aanwezigheid, 
als nabestaanden en vrienden van de 
overledenen, door mij buitengewoon 
wordt gewaardeerd. U bent hier 
vandaag naar toegekomen als vaders 
en moeders, als echtgenoten en 
partners, als broers en zussen, als 
zonen en dochters en als vrienden 
en vriendinnen. Door uw komst naar 
Soesterberg geeft u deze herdenking 
een belangrijke meerwaarde. Ook 
de vertegenwoordigde civiele en 
militaire autoriteiten, de aanwezige 
luchtmachtveteranen en postactieven 
onderstrepen de betekenis van deze 
herdenkingsplechtigheid. Wij zullen 
de goede traditie, die door onze 
voorgangers in 1923 met zoveel verve 
is ingezet, ook in de toekomst blijven 
voortzetten en hier op Soesterberg 
indringend stil blijven staan bij de 
mensen die zoveel voor ons hebben 
betekend, die deel hebben uitgemaakt 
van ons leven en ons gezamenlijke 
verleden. De 1e juli blijft zo enerzijds 
een dag waarop wij vrijmoedig 
onze verjaardag vieren en met trots 
terugzien op de geleverde prestaties, 
en anderzijds een dag waarop wij 
ons bezinnen op het verlies van onze 
collega’s en ons verdriet gezamenlijk 
een plek pogen te geven. Ik dank u 
allen nogmaals voor uw aanwezigheid 
en aandacht.
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\Ne schrijven juli 1948, Vliegveld 
Kemajoran, hel internationale 
vliegveld van Batavia. Ik heb zojuist 
een Amerikaanse Dakota van de 
Commissie van Goede Diensten 
landinginstructies gegeven. ( Deze 
commissie was opgericht door 
de Verenigde Naties met als doel 
de twee partijen Nederland en 
de Republiek Indonesië nader tot 
elkaar te brengen en stond onder 
Amerikaanse leiding). Op long final 
vraagt de vlieger me of ik hem kan 
instrueren zodat hij kan parkeren 
vlak bij Base Operations. Ik bel 
Base Ops en vraag of dat akkoord 
is, ja dat is akkoord en even later 
staat een mooi geschilderde C-47 
te glimmen in de middagzon. De 
motoren staan nauwelijks stil of de 
telefoon gaat en ik luister naar de 
stem van majoor Cook, de chef 
Base Operations. Hoewel Kemajoran 
een burgervliegveld is, is er toch 
veel militair vliegverkeer en is 
de verkeersleiding in luchtmacht 
handen. * Als je dienst er op zit kom 
dan even op mijn bureau. Ik moet je 
wat vragen” Wel wat nieuwsgierig 
sta ik een uur later bij hem in zijn 
kamer. "Ga even zitten, Babeliowky, 
want ik moet je wat vragen”.

Een majoor was in die tijd bijna God, 
ik was dus zeer verbaasd en keek 
hem vragend aan. Toen volgde een 
vreemd verzoek. "Je vliegt graag hè, 
ik zie je tenminste als je geen dienst 
hebt regelmatig meevliegen". Ik 
beaamde dat, want ik zat te wachten 
op de uitslag van mijn rekest voor 
de vliegeropleiding en als er een 
kleine kans was zat ik aan boord 
van landende en startende kisten 
die de drukte van Tjililitan, de grote 
militaire basis Oost van Batavia, 
waren ontvlucht. Meestal waren dat 
Dakota’s maar ook B-25’s. Als er 
een mogelijkheid was belde ik mijn 
vriend Kees Hiep, die op Tjililitan 
eveneens vliegverkeersleider was. 
Kees was net zo gek op vliegen als 
ik. Soms had hij een vlucht voor ons 
op zijn vliegbasis, dus aten we van 
twee walletjes.
“Wat ik je ga vragen, is vertrouwelijk,” 
ging de majoor voort en: "je mag 
hier met niemand over spreken." 
"Het betreft die Amerikaanse Dakota 
die hier vlak voor de deur staat. Die 
vertrekt morgen, nadat hij een jeep 
heeft geladen, naar Padang." Toen 
kwam het hoge woord er uit waarom 
dit gesprek vertrouwelijk was. "Wij 
vertrouwen deze commissie niet

en vermoeden dat ze onder een 
hoedje spelen met de Indonesische 
vrijheidstrijders. We willen dus graag 
weten wat ze in de lucht doen, 
waar ze precies vliegen, of ze wat 
droppen en waar. Kortom, we zien je 
graag meevliegen als simpel militair 
die toevallig naar zijn broer, militair 
in Padang, gaat terwijl je je ogen 
open houdt". Ik was opgetogen over 
deze kans voor een langere vlucht 
heen en weer naar Padang, dacht 
echter onmiddellijk aan Kees en 
vroeg de majoor of mijn collega van 
Tjililitan ook mee kon. "OK, neem je 
vriendje maar mee, morgen vertel ik 
hem persoonlijk voor de briefing wat 
de bedoeling is en ook dat ie weet 
dat jullie meevliegen vertrouwelijk 
is. "Wel, in feite is het voor jullie een 
fluitje van een cent. Kijk wat ze doen 
en ik hoor het wel als je terug bent 
Je dienst op de toren wordt zolang 
door een ander gedaan.” 
Wel, een fluitje van een cent, zegt 
ie, een leuke vakantievlucht dus... 
We moesten altijd vragen om mee 
te vliegen en nu werden we zelfs 
verzocht..Kees vond het fantastisch 
en regelde een plaatsvervanger 
voor twee dagen. De volgende 
dag zaten we om half acht samen
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nieuwsgierig kijken naar een M.L.- 
crew die op handige wijze een 
jeep langs de schuin oplopende 
laadplanken door de dubbele open 
deur van de Dakota naar binnen 
werkte. Eenmaal binnen, volgden 
de bemanning de jeep, en bleef 
verder onzichtbaar. Het viel me op 
dat de bemanning bestond uit twee 
vliegers die buitengewoon jong 
waren, twee jonge luitenants. Het 
derde bemanningslid bleek later de 
monteur, een oudere onderofficier, 
te zijn.

Inmiddels begint de briefing en we 
zien de meteo-officier zijn kaart 
ontrollen, waarna hij met een ernstig 
gezicht begint. Even later zijn we 
allemaal op de hoogte van de 
betekenis van zijn ernstige gezicht 
en de grote dikke streep die over 
de kaart is getrokken: een lel van 
een Inter-tropisch front. Ik kijk Kees 
aan want het front ligt precies daar 
waar we heen moeten. Oost van 
Benkoelen over de zuidpunt van 
Sumatra richting West Java. Al 
dichtbij dus... Inmiddels gaat de 
weerbriefing verder en weten we 
dat het een zeer brede en hoogst 
actief front is, met alle ellende

op het bureau van majoor Cook 
en vertelde hij nogmaals wat de 
bedoeling was en hoe vertrouwelijk 
onze opdracht was. Even later 
zaten we in de morgenbriefing.
Door het raam van Base Ops zagen 
we de Amerikaanse bemanning

enkel interesse, dus liet ik het er 
maar bij. Op de koers die hij nu 
voorlag zouden we onnodig lang 
door het front vliegen, terwijl dwars 
er door heen richting Indische 
Oceaan even pijn zou doen maar 
daarna hadden we een langere 
maar rustige vlucht aan de West 
zijde van het front Niet dus...De 
heren waren slecht voorbereid en 
vlogen richting Padang, niet langs 
het front maar in de volle lengte 
er midden in... Net op tijd waren 
we terug op onze plaats en waren 
weer ingesnoerd toen we met een 
geweldige klap werden opgetild 
en weer naar beneden werden 
gegooid. Onze bank schoot uit 
zijn bevestiging en we lagen nu 
gedrielijk met een klap naast de 
nu opgevouwen bank op de harde 
vloer.
Vanaf dat moment begon een 
lugubere vechtpartij tussen de 
natuurelementen en de arme 
Dakota. De jonge tweede vlieger 
had zijn handschoenen uitgedaan 
en klemde zijn volant dat alle kanten 
opging zo stevig vast dat de witte 
knokkels goed zichtbaar waren. Ik 
denk dat geen van de vijf man aan 
boord voorheen ooit zo te keer zijn 
gegaan als wij nu deden. De kist 
was een speelbal geworden van niet 
voor te stellen krachten. We werden 
heen en weer gesmeten, kregen 
de ene opdonder na de andere en 
voelden ons steeds kleiner worden 
in dit geweld. Plotseling brak 
een oorverdovend lawaai los van 
hagelstenen die met donderend 
geweld de romp van de Dakota 
geselden. Terwijl ik lette op de 
vlieger die zich met man en macht 
bezig hield met zijn stuurkolom, 
en duidelijk met zijn collega met 
moeite trachtte de kist in de lucht te 
houden, keek Kees naar buiten en 
schreeuwde:
"De vleugel, kijk naar de vleugel, 
verd.... Kijk!" Hij stootte de monteur 
aan, die hem wel niet verstond maar 
ook naar buiten keek.
Wat we zagen was ongelooflijk, 
angstwekkend en onmogelijk, want 
terwijl we nog steeds geweldige

f r

van dien, dus zeer zware buien, 
onweer, hagel, en buitengewoon 
zware remous op alle hoogten. Ik 
keek de kleine zaal door om de 
Amerikaanse vliegers te zien die 
toch wel iets mochten weten over 
de weersverwachting en route. Maar 

de heren waren al in de 
cockpit en we hoopten 
maar dat ze middels 
hun eigen kanalen op 
de hoogte waren van 
het slechte weer dat ons 
wachtte.
Een kwartier later 
hebben we kennis 
gemaakt met de twee 
vliegers en de monteur, 
beslist prettige lui, en 
zitten we in de riemen 
aan bakboord op de 
lange bank die in alle 
militaire Dakota's in de 
lengte van de romp 

aan beide zijden tegen de wand 
is bevestigd en die kan worden 
opgeklapt zoals nu aan de kant 
van de jeep. We zijn op weg naar 
Padang, ongeveer drie uur vliegen. 
We kijken tegen de jeep aan die 
aan stuurboord zo veel mogelijk 
naar voren tegen het schot is gezet, 
en zien door de open cockpitdeur 
de tweede vlieger met keurige 
handschoenen aan zijn stuurkolom 
vasthouden. In een linker bocht zien 
we Batavia verdwijnen en even later 
zitten we boven zee en laten aan 
stuurboord de befaamde vulkaan 
Krakatou achter ons.
Daar een groot gedeelte van de 
vlucht over zee zou gaan, verwachtte 
ik een korte briefing betreffende 
zwemvesten, parachutes, mogelijke 
dingies enz. maar niets van dit alles. 
Tijdens het klimmen maken Kees en 
ik onze riemen los en staan tussen 
de twee vliegers en kijken naar de 
zwarte muur waar we recht op aan 
vliegen.
Ik probeer de vlieger, naar de muur 
wijzende te vertellen dat we een 
breed inter-tropisch front voor de 
boeg hebben. Hij schudde niet 
begrijpend met zijn hoofd."What 
front did you say?" Hij toonde geen
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klappen, en "up- en downdrafts" 
kregen, zagen we het vleugeleinde 
uitzonderlijk grote uitslagen 
maken, meer dan een meter naar 
beide kanten schatten we later. 
Het angstige hierbij was dat de 
aluminium vleugelhuid bij die grote 
vleugeltip amplitudes als een groot 
ouderwets wasbord golfde. Het was 
een akelig en angstig gezicht en we 
waren overtuigd dat het onmogelijk 
erger mocht worden voordat de 
vleugel zou afbreken. Bij elke klap 
van onderen, boog de tip ver naar 
beneden, maar boog even later bij 
de opdonder van boven bijna stijl 
naar boven en golfde de huid dieper 
naarmate de downdraft groter 
was. Het angstige gezicht op de 
vleugel werd versterkt door de grote 
hagelstenen die als witte pijlen met 
grote snelheid voorbijschoten en als 
afketsende projectielen wegschoten 
van de golvende huid, terwijl het in 
de romp een barre herrie was van 
de grote hoeveelheid hagelstenen 
waar we doorheen ploegden.
Ondanks dat het jonge vliegers 
waren, wisten ze nog voortdurend 
de ongewone vliegstanden 
telkens weer te herstellen, maar 
je kon zien dat de vermoeidheid 
parten begon te spelen. Terwijl 
we gespannen naar de vleugel

De jeep was losgeraakt van zijn 
plaats en gleed bij de volgende 
downdraft met snelheid naar 
achteren en kwam met een 
donderende klap tegen het 
achterschot tot stilstand. De vele 
meters naar achteren weggegleden 
jeep die geladen was met een 
aantal jerrycans en een paar stalen 
kisten betekende onmiddellijk een 
groot gevaar wegens het plotselinge 
veranderen van het aërodynamische 
evenwicht onder de toch al moeilijke 
omstandigheden. Terwijl we ons 
onmiddellijk van de riemen ontdeden 
om de jeep te stoppen, zag ik met 
een oogopslag dat de vliegers de 
grootste moeite hadden, terwijl 
ze nog niet wisten wat de reden 
was van de zeer plotselinge grote 
staartlast en de keiharde klap die 
door de hele romp klonk.
Geholpen door een nieuwe updraft 
kwam de jeep met grote snelheid

keken, afgewisseld met een blik 
op de grote bewegingen van de 
stuurkolom, die naar alle kanten 
grote uitslagen maakte, schreeuwde 
op eens de monteur ”My God, look 
at the jeep"....
Een blik was voldoende om te weten 
dat we een groot probleem er bij 
hadden.

naar voren en kwam met een luide 
klap tot stilstand tegen het schot 
achter de tweede vlieger die in 
paniek omkeek maar niet wist wat 
er aan de hand was en alleen onze 
verschrikte gezichten zag. Terwijl 
we ons vasthielden aan de riemen 
vloog de jeep weer naar achteren 
en maakte weer met een luide 
klap een nieuwe grote deuk in het 
achterschot. Terwijl we ons met 
grote moeite losmaakten om de jeep 
te trachten vast te binden op zijn 
oude plek aan de voorkant van de 
kist, werden we van de grond gelicht 
en kwamen onzacht weer neer. 
De jeep was nu weer op zijn oude 
plek en Kees trachtte hem tegen 
te houden maar werd met grote 
snelheid tegen het achterschot 
gesmeten, waar hij even versuft 
bleef liggen, maar kroop gelukkig 
net op tijd weg, om de jeep te 
ontlopen die een seconde later weer 
het achterschot beukte. We stonden 
nu al dansend en ons evenwicht 
zoekend met drie man klaar om hem 
op te vangen als ie weer terugkwam. 
En hij kwam weer terug, maar ons 
plan ging letterlijk de lucht in... Ik 
werd opgetild, kwam neer en verloor 
het evenwicht. Al vallende zie ik de 
monteur met een grote haal trachten 
de raamstijl van de jeep te grijpen,
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maar hij greep te ver en met grote 
kracht, geholpen door zijn zware 
lichaam slaat hij dwars door de ruit 
heen. Gillend van schrik en pijn 
valt hij achterover terwijl een grote 
straal bloed door de lucht gaat en 
zijn kleding en de vloer donkerrood 
kleurt. De jeep maar even de jeep 
latend trachtten Kees en ik de 
zware man in de riemen te krijgen, 
wat na flink gesjouw lukte. Het was 
duidelijk een slagaderlijke bloeding 
en terwijl Kees een verbandpakket 
greep dat boven onze hoofden aan 
de zijwand was bevestigd, trachtte 
ik het bloeden te stelpen door de 
grote snijwond dicht te drukken. 
Samen verbonden we de bleek 
geworden monteur en trokken zijn 
riem stevig aan. Terug naar het 
vierwielige monster dat inmiddels 
weer een retour achterwand - 
voorwand had gemaakt. Hel verlicht 
door bliksemschichten, glijdend 
over het bloed op de grond zien 
we boven op de jerrycans een bos 
touw liggen en daaronder datgene 
wat de ellende met de jeep had 
kunnen voorkomen: een eenvoudig 
wielblok......

In tijd van niets was de jeep nu 
vastgezet. Doodmoe zaten we 
even later naast de monteur, 
controleerden het verband en 
spraken hem moed in. We hadden 
nu tijd en bekeken de rommel die 
uit de jeep was gevallen, en overige 
spullen die overal vandaan waren 
gekomen en nu op en neer dansten 
en door de hele cabine slingerden. 
Ondertussen vlogen we afwisselend 
door buien en door wat rustiger 
weer. We waagden ons, elkaar 
vasthoudend, naar voren, en 
nestelden ons net achter de 
vliegers. We brachten hen op de 
hoogte van de toestand van de 
monteur en wat er met de jeep was 
gebeurd en dat het toch wel zaak 
was dat we met enige spoed zouden 
gaan landen i.v.m. de gewonde. 
Maar al snel kwamen we er achter 
dat er niet alleen achterin het een en 
ander was fout gegaan, maar ook

in de cockpit klopte het met meer. 
Terwijl we nog steeds te keer trokken 
als in een kermisattractie, begrepen 
we dat de navigatiemiddelen ons 
in de steek hadden gelaten.... 
We waren verdwaald.... Het 
kompas wees alle richtingen aan. 
Alle radiofrequenties waren uit, 
evenals het radiokompas, niets 
werkte nog. Het enige kompas dat 
werkte was het kleine magnetische 
noodkompasje dat boven het 
windscreen was bevestigd. De 
vliegers hadden getracht onder het 
weer uit te komen en waren gedaald 
tot 1000 ft. Maar we hadden nog 
steeds geen grondzicht. We vlogen 
tijdlang blindvliegend, recht op het 
gebergte aan, maar zo plotseling als 
we het front invlogen zo plotseling 
kwamen we er na twee en een 
half uur vliegen weer uit en zagen 
we van 1000 ft de kopjes op de 
golven. We vlogen ergens boven 
de Indische Oceaan. Ik vertelde de 
vlieger hoe het front liep en dat we 
nu West er van vlogen en dus Noord 
moesten vliegen om land, Sumatra, 
aan te vliegen. En inderdaad, het 
kleine hulpkompas was meer dan 
een hulp. Na een kwartier zagen we 
wazig de contouren van het Boekit 
Barissangebergte en de eilanden 
West van Padang in de verte. Niet 
lang daarna cirkelden we het veld 
en landden we geholpen door 
windt, en groene lichtkogels van de 
verkeerstoren. We hadden bijna vier 
uur gevlogen.

Toen we doodmoe uit de kist 
getuimeld waren, zagen we hoe 
we tekeer waren getrokken. Alle 
verf was van de kist afgestript, de 
mooie neus van de Dakota neus 
was ingedeukt, links en rechts 
waren vele deuken als sporen van 
de grote hagelstenen. Het was 
een wonder dat de windscreens 
niet waren gebroken. De eens zo 
mooie kist stond er nu bij als een 
grote gewonde en vermoeide vogel 
en lelijk bovendien. Die avond 
en de volgende dag comfortabel 
zittend in een M.L. C-47 op de

De twee jonge vliegers konden 
vliegen maar het woord 
vliegerschap was een grote 
onbekende voor hen. Wat hebben ze 
een geluk gehad, maar dat hadden 
wij ook! Ondanks het feit dat ze 
het vliegtuig onder buitengewoon 
moeilijke omstandigheden in de 
lucht konden houden, maakten ze 
vele fouten. Gezien het voor hen 
vreemde en tropische gebied, 
was de voorbereiding zeer slecht. 
Kaartlezen en navigatie waren 
beslist matig. De slordige manier 
waarop de jeep was vastgezet, 
vroeg gewoon om ellende. Een klein 
dun touwtje was alles waarmee 
de zware wagen was gezekerd.... 
Terwijl twee wielblokken en dikke 
touwen in de jeep lagen. Terug in 
Batavia meldden we ons bij majoor 
Cook. Hij keek ons verwachtingsvol 
aan. “ En?“ zo begon hij “Wat 
hebben jullie gezien?" “ We moesten 
hem teleurstellen. We hadden niets 
gezien en bovendien het was geen 
fluitje van een cent.

terugvlucht, bespraken we de 
ellendige heenvlucht en wat er 
eigenlijk allemaal was fout gegaan. 
Het vreemde was dat we tijdens de 
hele vlucht niet echt bang waren, we 
hadden er gewoon geen tijd voor. 
Dat kwam pas toen we op de grond 
stonden en de sporen zagen van het 
geweld en in gedachten de zware 
heen en weer glijdende jeep zagen 
die ons bijna het leven kostte. Toen 
beseften we dat we door het oog 
van de naald waren gegaan, maar 
over een ding waren we het snel 
eens: De Dakota is een ongelooflijk 
sterke kist! En hoed af voor de blind 
vlieginstrumenten die ons niet in de 
steek lieten. In de duizenden uren 
die ik als vlieger en als passagier 
later heb gevlogen, heb ik dit soort 
weer alleen nog maar van boven 
gezien, door de vele lichtflitsen, die 
ver beneden ons toonden dat er een 
flink onweer bezig was terwijl we 
er rustig over heen vlogen. Dit was 
vooral boven Afrika en Zuid Amerika 
het geval.
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Na het lezen van het artikel van 
mijn confrater Piet Mi. in het zwoele 
zuiden des lands, voelde ik, in het 
soms koude noorden des lands, 
een gevoel van opluchting. Ik dacht 
dat mijn maatje, door een kwalijke 
kwaal aangedaan, misschien even 
niet de moed kon opbrengen om 
het schrijfgerei weer ter hand te 
nemen. Maar.... gelukkig was tie d’r 
weer. Zouden mijn woorden hebben 
geholpen, toen ik zei: “Hald de kop 
d’r foar". Weliswaar zei ik het op z’n 
Nederlands. Maar in het Fries zou Piet 
het ook wel hebben begrepen. Daar 
is hij clever genoeg voor.
Leuk om te merken dat we beiden 
min of meer hetzelfde mee maakten 
toen we als broekies in dienst 
traden bij het wapen der Koninklijke 
Luchtmacht. Het was in mijn geval 
op 28 december en ik mocht op 
31 december al weer de poort uit 
om de jaarwisseling thuis mee te 
maken. Ik kan mij niet herinneren 
hoe de gezichten er uit zagen bij 
het inboeken in Nijmegen. Wel weet 
ik dat ik 5 dagen daarvoor pas 17 
jaar was geworden. Ja, ik was er 
ook al vroeg bij. Hierdoor kon ik ook 
op m’n 53ste al de poort van het 
Fleanfjild Ljouwert achter mij sluiten.

Er werd altijd beweerd dat je dan, 
vanwege het verlaten van het ritme, 
tijdens de werkende periode van het 
leven in een diep gat zou kunnen 
vallen. Maar nu, reeds meer dan 
20 jaren later loop ik nog steeds te 
zoeken naar dat "gat “.
Door mijn echtgenote aangespoord 
kwam ik zelfs in aanraking met de 
verzorging van oudere en naar 
ontspanning smachtende mensen. 
Tien maal werkte ik als vrijwilliger 
om deze mensen van een zorgeloze

vakantieweek te laten genieten. 
Wat doe je dan zoal tijdens een 
vermoeiende week? Nou, vooral veel 
achter rolstoelen lopen te duwen. 
Of op een rolstoelfiets ( een soort 
riksja) het luie zweet uit het lichaam 
te persen.... Maar ook spelletjes 
doen en helpen bij de maaltijden. En 
BINGO spelen....Het woord doet mij 
al de rillingen over de rug lopen......
Toch valt er tijdens zo’n week nog 
heel wat te leren.
Ik kwam hier ook in aanraking met 
slechtziende en geheel blinde 
mensen. Dit had tot gevolg dat ik mij 
voor brailleschrift ging interesseren. 
Wat gebeurde? Er werd zelfs een 
handig apparaatje aangeschaft om 
braille te kunnen schrijven. Om met 
mijn vingers het schrift te lezen is een 
heel ander verhaal. Daar ben ik ook 
maar niet aan begonnen.

Tijdens één van deze vakantieweken 
werd ik geconfronteerd met een

ii

geheel ander soort van hulpverlening 
cq. vrijwilligerswerk, namelijk “World 
Servants ". Deze organisatie heeft als 
motto: "Bouwen aan jezelf, door te 
bouwen voor een ander".
Deze organisatie was toen een paar 
jaar bezig met hulp in arme landen 
te geven door middel van mankracht 
en bestaat intussen meer dan twintig 
jaar. Tijdens een voorlichtingsavond 
werd ik enthousiast gemaakt hier 
ook aan mee te doen. Er kon worden 
gekozen voor Ghana, Dominicaanse 
Republiek en Hongarije. Om een 
voorzichtig begin te maken, koos ik 
de eerste keer voor Hongarije. Het 
zouden vijf jaren Hongarije worden. 
Daarna ging ik een grens verder, naar 
de Oekraïne. Mijn werk bestond voor 
een groot deel uit het vullen van een 
betonmolen om de metselende groep 
van de nodige mix te voorzien. Dit 
omdat ik kennelijk altijd al een goed 
gevoel voor verhoudingen had gehad, 
want de verhouding van de mix is
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moet je wel rekening mee houden. 
Dit is niet het discrimineren van deze 
bevolkingsgroep, maar zij nemen het 
niet zo strikt als het om mijn en dijn 
gaat. Het is soms echt noodzakelijk 
om jouw spullen goed op te bergen 
als het einde dienst is geweest. Door 
reeds 13 keer een bezoek aan dit 
prachtige en enorme grote land te 
hebben gebracht, zijn er intussen 
veel vriendschappen ontstaan. Onze 
coördinator in de Oekraïne noemt 
mij al geruime tijd: Papa! Gezien 
haar leeftijd zou dat best kunnen. Ik 
kan daarom, geachte lezers, jullie 
aanraden om ook zoiets te gaan 
doen. Achter de geraniums (gerania?) 
zitten is toch een vervelende 
tijdsbesteding. Wisten jullie trouwens 
dat het geografische centrum van 
Europa een eindje over de grens in 
de Oekraïne ligt?

Nog even dit als extra mededeling: 
kijk eens op www.worldservants.nl 
Gedurende de laatste jaren gaan 
ieder jaar 900 tot 1000 vrijwilligers 
naar deze projecten. Landen waar 
tegenwoordig gewerkt wordt zijn: 
Bolivia, Brazilië, Dominicaanse 
Republiek, Ecuador, Ghana, Haïti, 
India, Jamaica, Kenia, Malawi, 
Oekraïne, Tanzania, en Zambia. Er 
zijn diverse leeftijdsgroepen: 16-24 
jaar, 21+, 21 tot 40 jaar en van 25 
tot 75 jaar. Een project bestaat uit 
diverse lengtes, afhankelijk van tijd 
en groepssamenstelling. Soms 12 
dagen, soms drie weken. In 2010

zijn er meer dan dertig projecten! 
Het kost wel een paar Euro’s, maar 
daar heb je ook wel wat voor terug, 
namelijk dankbare mensen.
Bij mij is het een virus geworden, 
waar ik mogelijk nooit weer van 
af kom. Het is echter wel een 
goedaardig en prettig virus. Mijn 
echtgenote is zelfs al mee geweest 
naar dit "verre “ land. Enige dagen 
met de caravan in de wildernis was 
een geweldige belevenis. Want, 
tot nu toe heb ik daar nog geen 
campingbordje kunnen ontdekken. 
Trouwens, ik heb daar ook nooit een 
caravan gezien. Het kamperen is daar 
een heel ander verhaal.
Tijdens het schrijven van dit epistel 
ben ik behoorlijk afgedwaald. Onze 
zuidelijke Piet Mi. zal mij dat zeker 
niet euvel duiden. En u ook niet, 
hoop ik.
Ik heb mijn schrijfmaatje intussen 
opgezocht om na meer dan 51 jaar 
hernieuwd kennis te maken. Het was 
een fijn treffen na al die jaren, waarbij 
veel oude koeien uit de sloot werden 
getrokken. Maar, het was tevens 
de laatste ontmoeting vanwege 
de ernstige kwaal waar hij mee te 
maken heeft gekregen. Hij zal jammer 
genoeg niet weer een reactie kunnen 
geven op mijn epistel. Vanaf deze 
plaats wensen we hem en zijn familie 
veel sterkte toe.

(Noot redactie: Piet Michielsen 
is enkele weken na dit weerzien 
overleden)

Vanaf 2002 ben ik begonnen met 
het voorbereiden en beoordeling van 
projectaanvragen. Je kunt niet zomaar 
een groep van 30 tot 40 vrijwilligers 
naar zo’n land sturen. Hoewel ieder 
land een coördinator heeft uit het land 
zelf, gaan toch elk jaar zogenaamde 
‘set-up mensen’, waaronder ik, naar 
de betreffende landen toe.
Dit heeft tot gevolg gehad, dat ik 
nu elk jaar ruim een week daar 
rondtoer om diverse plaatsen te 
bezoeken. Oók de plaatsen waar 
World Servants het werk reeds heeft 
afgerond worden nog vijf jaren 
gecheckt of het goed wordt gebruikt. 
Je weet maar nooit. Er wonen in deze 
contreien veel zigeuners en daar

belangrijk voor de duurzaamheid 
van het gebouwde. Er wordt aan 
renovatie van scholen, weeshuizen 
en andere inrichtingen gewerkt. Maar 
nieuwbouw werd eveneens gepleegd. 
In 2001 kwam het eerste project in de 
Oekraïne, waarna ik nog tijdens twee 
projecten in het zweet des aanschijns 
mijn handen liet wapperen tijdens 
de bouwwerkzaamheden. Gelukkig 
was ik niet de enige ongeschoolde 
bouwvakker. Behalve een paar 
vaklui, bestaan deze groepen ook uit 
heren en dames uit alle lagen van 
de bevolking. Het is geweldig om 
te merken dat een vrouw supertrots 
is wanneer ze een muur heeft 
gemetseld of beton staat te vlechten 
of soms als stratenmaker met dikke 
klinkers bezig is....!

http://www.worldservants.nl
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ioo jaar geleden eerste vlucht 
Jan Hilgers boven Nederland

Op 29 juli jl. was het precies honderd jaar geleden 
dat Jan Hilgers als eerste Nederlander met een 
vliegtuig in eigen land het luchtruim koos. Dit vond 
plaats vanaf de Doesburgerheide bij Ede. Historisch 
Museum Ede heeft naar aanleiding van deze 
gebeurtenis de tentoonstelling “100 jaar eerste vlucht 
Jan Hilgers” samengesteld.

In deze tentoonstelling is vooral aandacht voor de 
eerste decennia van de luchtvaart. Het was een 
turbulente periode, waarin de ontwikkelingen elkaar 
snel opvolgden en men letterlijk en figuurlijk steeds 
verder durfde te gaan. Nieuwe ontwikkelingen in de 
luchtvaart waren wereldnieuws en geregeld waren er 
vliegtuigdemonstraties. De gebroeders Wnght maakten 
in 1903 de eerste vlucht met een motorvliegtuig. In 1909 
volgden de eerste vlucht van graaf De Lambert in Etten- 
Leur en de oversteek over Het Kanaal van Louis Blériot. 
In 1910 was het de beurt aan de Nederlander Jan 
Hilgers om luchtvaartgeschiedenis te schrijven. Hij 
was naar Frankrijk gestuurd om vlieglessen te nemen. 
Monteur Jan Verhagen vergezelde hem om het Bleriot 
vliegtuig uit elkaar te halen om het later in Nederland 
weer in elkaar te zetten. Toen men in Heerenveen 
plannen smeedde om begin augustus vliegdemonstraties 
te houden en de primeur van eerste Nederlandse 
vlieger boven Nederland te vestigen, werden Hilgers 
en Verhagen gevraagd zo snel mogelijk terug te keren. 
Op 28 juli arriveerden ze in Ede. De transportkisten 
van het vliegtuig dienden als geïmproviseerde hangar 
en op 29 juli vond onder het oog van een kleine groep 
belangstellenden de historische eerste vlucht plaats. In 
de tentoonstelling in Ede wordt, behalve aandacht voor 
de vlucht van Hilgers en ontwikkelingen in de luchtvaart, 
ook aandacht besteed aan de geschiedenis van 
Vliegkamp Ede. De tentoonstelling loopt tot en met 24 
oktober. Het Historisch Museum Ede bevindt zich in het 
voormalig stationsgebouw Ede-Centrum. Kijk voor meer 
informatie op de website:
http :llwww. historischmuseumede. nl

vloog. Het leek mij voor U als ‘Luchtmachtelingen’ 
interessant om van zijn ervaringen kennis te nemen. 
Daar het een lang interview was moet ik mij helaas 
beperken tot enkele fragmenten, maar het geeft toch 
enigszins een beeld van de ‘oertijd van de vliegerij’:

Jan Hilgers hield zich vervolgens ondermeer in Duitsland 
bezig met het invliegen van toestellen die daar inmiddels

Zijn zoon, de AOO KLu bd. Maurits Hilgers 
attendeerde mij op dit gebeuren en stuurde mij ook 
een interview uit “Het Nieuws van den Dag” voor 
Nederlandsch-lndië van 5 augustus 1920. Dit vanwege 
het feit dat het op die datum 10 jaar geleden was dat 
hij als eerste Nederlander boven Nederlandse bodem

"dk werd op 10 december 1SS6 te Erobohngo (red.: Java) 
geboren en ging oy mijn elfde naar ddohand, alwaar ik 
te 'Amsterdam oy de (Kweekschook voor machinisten voor 
ekectriciën studeerde, waar ik in 1908 voor skaagde. Oy 28 
augustus 1909 maakte (Bkeriot zijn historische vlucht over 
het ‘Kanaak en door dezegebeurtenis voefde ik mij sterk 
aangetrokken tot de aviatiek, dk begon met het nemen van 
zweejyroeven en ving daarmee aan oy het dak van een 
boerenhuis in den omtrek van ddijmegen. Ongelukkig bkeef 
de staart van het toestek haken en kwam ik lekijk te vakken, 
waarom ik twee dagen in het hosyitaakwerdverykeegd. 
‘Een tweedeyoging had niet veel meer succes, dhfabriceerde 
namekijk een nieuw zweefvliegtuig, deedoy een heuvektusscnen 
(Berg en (Daken (Beek een stekkage van 20 meter hoogte bouwen 
en verzocht aan de werklieden, de vorige mislukking indachtig, 
eken staan van het toestekte wikken vasthouden. Ze hëyen bij 
mijn syrong mee over hetykankier, maar zagen den rand 
niet en verdwenen in de dieyte, waarbij ze eten staan van liet 
toestekvasthielden, zoodat ik mee viek dk bkeef ongedeerd maar 
beide timmerlieden raakten gewonden dat kostte me nog een 
vervolging, waarbij ik hen schadevergoeding moest betalen.
(Een derdeyoging lukte dan eindelijk. dk wist over een afstand 
van 250 meter voort te bewegen. (Maar toen was ook meteen 
mijn geldoy en moest ik van verdere zweefoefeningen afzien, 
dn ayrik 1910 beschikte ik over voldoende dutten om naar 
Eau te gaan en bij (Bkeriot in de (eer te gaan aks mecanicien, 
ddauwelijks was ik daar 14 dagen of hij stekde me voor om in 
deyraktijk te gaan en dan demonstraties te houden  

(Daaroy kreeg ik kennis van de ylannen om in Soesterberg 
en Ede vlieg kanyen te oyenen. Er werd een yersoon 
gevraagd om te vliegen en om een fabriek te bouwen, dk werd 
aangenomen en ging daarna 1 keeryer maand naar (Pau 
om me te bekwamen in het vkiegen. Oy 29 juli 1910 maakte 
ik mijn eerste vlucht te Ede en haalde eenyaar dagen kater 
het brevet der Eéderation Aeronautique dnternationale. dk 
was de vierdeyersoon aan wie dit werd uitgereikt. Een paar 
dagen vloog Van (Maasdijk voor het eerst in d-keerenveen. Pater 
verongelukte hij bij Arnhem ”
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massaal werden gefabriceerd. Daarna was hij werkzaam 
als constructeur en instructeur bij Fokker in Berlijn.

Met zijn vele activiteiten had Jan ondertussen voldoende 
geld gespaard om 2 Fokker-toestellen te kopen om 
daarmee demonstraties in Rusland te gaan geven. Hij 
bleef daar 8 maanden en kocht daarna twee nieuwe 
Fokker’s om daarmee naar Nederlands Indië te gaan om 
daar demonstratievluchten te geven. Hij verlangde naar 
zijn geboorteland.

Jan Hilgers was ondertussen getrouwd en dacht er toen 
verstandig aan te doen om met de vliegerij te stoppen 
en trad als machinist in dienst bij een bedrijf. Hij hield 
het daar twee jaar vol, waarna hij van de Chef van de 
Generale Staf het verzoek kreeg om (red.: als burger) in 
legerdienst te komen. Ook daar beleefde hij als ‘aviateur’ 
de nodige avonturen en overleefde enkele hachelijke 
situaties. Uiteindelijk werd hij fulltime instructeur en 
bracht veel leerlingen “de edele kunst van het vliegen bij". 
Hij besluit het interview met:

“ (Het burgetpersoneek der vliegafdeeling wordt te slecht 
betaaldwaardoor liet verloop zoo c 
hebben hierop te wijzen....”.

ongehuk. Ten 
aanschouwen van 
duizenden menseden moest ik op het dak 
van een huis handen, daar ik geen kans zag op het terrein 
terug te komen. (Daar ik inplaats van de contractuele zeven 
vluchten er slechts drie gemaakt had, wilde het comité geen 
cent van de gegarandeerde  ƒ 18.000, - ”
“ Toen ik voor de eerste keer in Semarang zou vliegen 
wilde de heer Spijkman van het Sent idandelsblad, niet akte 
geweld"mee de kucht in. ik raadde het hem sterk af, maar het 
gaf niets en we startten. idet toestel bleek te zwaar befast en 
kwam met moeite van den grond"af wist tusschen een hek en 
de telefoondraden door te komen, maar maakte daarna een 
vak, waarbij ik er ongedeerd af kwam en Spijkman bijna stikte 
in de sawah modder. ‘Mijn machine was aan gruzelementen 
ges hagen ”
“ ik wilde na ah deze misère (in (Europa was ik ook ah 19 
maakgevallen) het vliegen er aan geven, want ook mijn gehd 
was op: ik had in vier maanden tijds f 40.000,- verhoren. 
(Doch een particulier in Soerabaja bood aan me te helpen, 
ik kapte mijn machine weer op en ging er mee naar (Priok 
om daar opgespoten zand als terrein te benutten. (De zwakke 
motor (egde het echter tegen de zeewind aj en weer maakte ik 
een vak, kwam in een nipa-bosch terecht en werd bewusteloos 
opgenomen.... ”

“....We moesten op een goede dag voor het leger een 
demonstratie geven tot tevredenheid van den bevefvoerenden 
generaal, maar alvorens over te gaan tot het doen van eener 
besteding moesten we nog eens op de proppen komen. ‘(Daarbij 
ging (Fokker met een luitenant de kucht in, maar hij had 
pech en kwam te vakken. (De officier stief en (Fokker raakte 
bewusteloos. Toen hij bij kwam maakte hij een onaangename 
opmerking over den huitenant die schuld was van het ongeval 
en daardoor raakte hij meteen uit de gratie....”

“ ....1n Soerabaja zou de eerste demonstratieplaats hebben. 
(Een comité garandeerde me een honorarium vanfi8.ooo,- en 
zorgde voor het in orde maken van het terrein. (Ah dadelijk 
begon de misère, idet ss. Van idoort dat mijn machines van 
Singapore naar Soerabaja over bracht, strandde en ik moest 
dus wachten. Toen ze eindelijk arriveerden had men vergeten 
een schroef mee te zenden, maar tenslotte kon ik dan op een 
zondagmorgen de hoogte in voor een proef ducht met daarna 
een demonstratie. (Een (Arabier raadde me aan om niet op 
(Boeboetan te gaan vhiegen, want daar waren heilige graven. 
In ieder geval moest ik eerst een alametan (red: Javaanse 
religieuze offermaaltijd) geven, hetgeen ik deed, idet terrein 
bleek me ’s ochtends ah meteen te klein, ik kon maar in één 
richting opstijgen en handen en bij de eerste opstijging kwam 
ik ah in een bamboe-bosch terecht, waardoor mijn toestek 
vernield werd. Dadelijk werd het tweede apparaat gehaald, 
idet wihde niet omhoog en bij onderzoek bleek, dat in de 
carburateur stukken kaarsvet zaten, die de monteurs er ’s 
nachts in hadden haten vakken. Eeege biefkesschen in de buurt 
waren de oorzaak van dezer onachtzaamheid uit. Toen het 
euvel verholpen was steeg ik dan eindelijk op en maakte een 
vlucht van 28 minuten boven Soerabaja. Voor het eerst kreeg 
ik toen het Indische kandschap onder me en dat verschilde 
zoveelmet het (Europeesche, dat ik me met bezorgdheid 
af'roeg, hoe ik wek in geval van een motorpanne daarop moest 
landen. (Dat ongeruste gevoel was de oorzaak van een nieuw
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Mijn Canadees avontuur

KLuPActief

Na de jungle in Nieuw-Guinea en 
de woestijn in Libië leek Canada mij 
een heel ander avontuur. In de zomer 
tropische temperaturen met veel 
bosbranden en ’s winters sneeuw en 
ijs. Maar ook hoge bergen, namelijk 
de Rocky Mountains.
Geen enkele twijfel had ik. Met 
enige duizenden uren ervaring 
op helikopters zou ik in Canada 
ongetwijfeld aan de slag kunnen. 
En inderdaad, op die bewuste dag 
in 1960 landde ik om 07.00 op 
Montreal Airport (Dorval), en kreeg 
om 09.00 een baan. Daartoe was 
ik na aankomst op de luchthaven 
de diverse vliegbedrijven afgegaan 
en al bij de derde was het raak. 
Wel moest ik eerst een Canadees 
brevet halen, elk ander brevet 
is daar ongeldig. Op kosten van 
mijn nieuwe werkgever werd ik 
ondergebracht in een motel. Binnen 
enkele weken haalde ik de vereiste 
papieren. Mijn eerste vliegcontract 
was in Noord Quebec, waar ik 
ontzettend veel ervaring opdeed. 
Vooral het vliegen voor de Royal

Canadian Air Force was bijzonder. 
Om vijandelijke vliegtuigen vanuit 
het noorden te onderscheppen 
werden toen van oost naar west 
radarketens opgezet; de Pinetree 
Line en nog noordelijker de Mid- 
Canada Line. De DEW-line, dichter 
bij de poolcirkel, was al operationeel. 
Vanwege de ontoegankelijkheid van 
het gebied kon het opzetten van 
"microwave stations”, zendstations, 
en radarstations alleen met behulp 
van helikopters worden gedaan. 
En daarvoor dus was ik ingehuurd; 
aanvoer van materialen en personeel. 
Een aardige bijkomstigheid was dat 
ik toen, als burger, bij de Canadese 
luchtmacht werd ondergebracht 
in de officiersmess. Super-de-luxe 
vergeleken bij onze KLu. Naast de 
Royal Canadian Air Force vlogen 
we voor mijnbouwbedrijven op zoek 
naar mineralen en controleerden 
we hoogspanningsleidingen. In 
die tijd was het zelfs nog mogelijk 
om de helikopter thuis in de tuin te 
parkeren, handig en praktisch! 
Vervelen hoefde ik me niet.

Calgary. (21 mei 1963)
Al bij de eerste vlucht, na 1 uur en 
10 minuten op een hoogte van 1500 
voet, viel opeens mijn vermogen 
weg en stopte de motor abrupt. 
Recht boven een nieuwbouwwijk. 
Meteen in autorotatie en een open 
plek gezocht. Gelukkig werd daar 
zeer ruim gebouwd en kon ik de 
helikopter, zigzaggend tussen 
allerlei bovengrondse leidingen,

Mijn laatste vliegjaar in Canada, 
1963, was echt een rampjaar. Na 
aankomst in Calgary, op 20 mei 
van dat jaar, zou ik meteen de 
volgende dag weer vertrekken 
voor een vliegcontract voor Pan 
American Petroleum in Noordelijk 
British Columbia. Wel werd ik in 
staat gesteld om eerst nog even aan 
mijn kist te wennen en deze in te 
vliegen. Vanwege mijn 4000 uur plus 
ervaring was ik namelijk uitverkoren 
om als eerste een helikopter te 
vliegen met een turbomotor, ook wel 
supercharger of aanjager genoemd. 
Het had geweldige voordelen, want 
op grotere hoogte hield de kist 
hetzelfde vermogen. Wel moest de 
bedrijfstemperatuur, die geregeld 
tegen de rode lijn aan zat, goed in 
de gaten worden gehouden. Verder 
was het vliegen niet echt anders. 
Grote geruststelling was verder, 
dat deze uitvoering uitgebreid was 
gecheckt in de Rockies in Californië 
en dat de motor tevens was 
gecertificeerd voor 600 uur.

Het werk was heel afwisselend en 
als vlieger was ik druk om de diverse 
operaties goed te laten verlopen. 
Vliegend in gebieden die alleen 
met helikopters bereikbaar waren 
en operend vanuit een klein tijdelijk 
tentenkamp.

(door Frans Nobels)
. . - • .-L __
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onbeschadigd in een achtertuintje 
zetten. Nog zie ik de verschrikte 
gezichten van het gezinnetje, dat 
in de keuken aan het eten was. 
De lepels en vorken bleven steken 
tussen bord en mond. Snel de rotor 
gestopt en, voordat iemand iets kon 
zeggen, gevraagd of ik de telefoon 
mocht gebruiken. Binnen een half 
uur was er een auto met oplegger 
en na één uur waren we weer op het 
vliegveld en in de hangar. Volgens 
het officiële onderzoek was het 
een "ignition harnass defect”. Dat 
betekende geen ontsteking. Was 
toch wel even schrikken.

Crash. (7 juni 1963)
De Bell super G2 helikopter vloog 
fantastisch. Wat een verschil, die 
turbo. Maar toen ik na 2 weken weer 
een motorstoring kreeg, werd mijn 
vertrouwen toch danig geschokt. 
Van ons kamp, 16 mijl NW van Stony 
Lake in een bosrijk gebied met 
slechts een klem gletsjerriviertje er 
door, vloog ik met twee passagiers 
naar een landingplaats. Op een 
droog en vlak stukje bij dat riviertje 
zou ik ze afzetten en later weer 
ophalen. Bij de laatste bocht voor 
de landing, op 50 voet boven de 
bomen, begon de motor te sputteren 
en viel even later uit. Geen greintje 
vermogen meer. In een reflex trok 
ik de heli achterover om met de 
“collective up” met de onderkant de 
bomen in te gaan. Met veel lawaai 
zakte de kist in de takken, waarbij 
de rotor meteen versplinterde. Alles 
gebeurde in een flits en daarna die 
stilte. Een boom stak dwars door 
de cockpit en ik vond mijzelf terug, 
leunend met mijn rechter wang tegen 
de stam. De passagier naast mij 
zat met zijn linker wang tegen de 
andere kant. Geen van ons drieën

had wonder boven wonder een 
schrammetje, niets. Ongelofelijk. 
Onder een hoek van 88 graden 
hingen we, bijna verticaal, tussen 
de bomen, met onze neuzen een 
handbreedte van de grond. Die was 
hier “muskeg", eeuwenoud mos van 
soms meters dik waar dennenbomen 
door heen groeiden. Als je erover 
liep leek het wel een trampoline. 
Door het open staartgedeelte bleek 
ook een boom te steken, waardoor 
de helikopter voorover was gekanteld 
en de rotormast was langs weer 
een andere boom naar beneden 
gegleden. Door de grote klap waren 
de tanks opengescheurd en kregen 
we een gratis douche benzine. Nog 
nooit heb ik zo vlug mijn riemen 
losgemaakt en mijn passagiers 
bevolen weg te rennen in de richting 
van het gletsjerriviertje, waar we 
hadden willen landen. Helaas waren 
de heren niet erg aanspreekbaar 
en moest ik hen alsnog met veel 
moeite uit de open cockpit sleuren. 
Op die hoogte en met de toen 
heersende zomerse temperatuur

zou de vluchtige benzine op de 
onbedekte delen van ons lichaam 
gelijk blaren kunnen veroorzaken. 
Benzine verwijdert namelijk huidvet. 
Zaak was dit zo snel mogelijk te 
voorkomen met water en in ons 
geval betekende dat een duik in de 
ijskoude gletsjerbeek. Drijfnat en 
koud ben ik de anderen gaan halen 
en heb vergeefs geprobeerd om 
ze alsnog het water in te krijgen. 
Verder dan nat spetteren kwam ik 
niet, ze waren volkomen in shock. De 
blaren kon je bij wijze van spreken 
zien opkomen en later bleek helaas, 
dat een van de twee passagiers 
tweedegraads verbrandingen had 
opgelopen. Al na een paar uur 
werden wij gelukkig door andere 
helikopters opgehaald. Oorzaak 
crash: drie gebroken zuigerstangen. 
Twee weken later vloog ik alweer met 
een andere turbo en daarmee heb 
ik eerst mijn eigen wrak in gedeelten 
naar het basiskamp overgevlogen. 
Daarbij kwam ik tot de ontdekking 
dat de “collective” verbogen was, 
wat zeker niet het gevolg was van
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Een dikke maand later, 
20 juli 1963.
Met twee passagiers, waarvan 
één ook de vorige crash had 
meegemaakt, vloog ik op 5500 
voet over een bergrug. Opeens 
weer vermogensverlies; de motor 
sputterde als een gek en de hele 
kist schudde en trilde zowat uit 
mijn handen. Meteen gas terug 
en met de collective down zette ik 
een autorotatie in. De helikopter 
werd nu gelukkig weer hanteerbaar. 
We keken elkaar aan en ik zag de 
schrik in hun ogen. Veel tijd om ze 
gerust te stellen had ik niet, want 
we verloren snel hoogte. Aan de 
motorinstrumenten kon ik eigenlijk 
niets ernstigs ontdekken en daarom 
opende ik heel voorzichtig het 
gas. Ondanks veel gesputter kon 
ik zo toch enig vermogen krijgen, 
waardoor de daling werd vertraagd 
en de horizontale afstand verlengd 
kon worden. In de verte dacht ik de 
Alaska Highway te zien vanwege 
een grote stofwolk, vermoedelijk van 
een super vrachtwagen. Als ik nu 
maar voor die stofwolk kon landen 
en in de buurt van de Highway, dan 
waren wij in ieder geval voorlopig 
gered. Met nog 3000 voet hoogte 
te gaan en met veel kunst- en 
vliegwerk, zeer sterke stijg- en 
daalwinden, lukte het uiteindelijk 
toch nog om zonder schade naast 
de Highway te landen. Na de rotor

de crash. Hoe sterk kan je zijn in 
een noodsituatie. Maar: drie keer Is 
scheeps- (vlieg)recht.

gestopt te hebben, renden wij 
als gekken de naderende truck 
zwaaiend tegemoet. Verbijsterd 
vroeg de trucker wat hij voor ons 
kon doen en toen wij aangaven mee 
te willen liften, was zijn volgende 
vraag; “En die helikopter dan?" Daar 
had ik het voorlopig wel mee gehad, 
mijn passagiers ook trouwens, dus 
van ons mocht die blijven staan 
waar hij stond. De chauffeur vond 
het echter doodzonde, en dus werd 
de truck zodanig gemanoeuvreerd 
dat met neergelaten achterklep de 
helikopter met de lier in no-time naar 
binnen was getrokken. Er was wel 
plaats voor nog twee helikopters, zo 
onmetelijk groot was die truck. Na 
twee volle dagen continue rijden, wij 
zaten bij de MacDonald Creek, Mile 
413, tegen de grens van Alaska, 
hebben wij de helikopter afgeleverd 
op het vliegveld van Calgary. Dit 
staaltje van praktisch handelen werd 
gelukkig zeer gewaardeerd, de 
oorzaak echter minder. Het officiële 
onderzoek: luidde “engine failure, 
due to piston break-up". Dit was 
voor mij “eindde verhaal”.
Na mijn ontslag te hebben genomen 
en tot op de laatste cent te zijn 
uitbetaald, heb ik geboekt voor 
een vlucht naar Europa met een 
4-motorig propellervliegtuig. Dat kon 
gelukkig allemaal binnen een uur 
geregeld worden. Verdraaid handig 
als je op een internationaal vliegveld 
zit. En je raad het nooit, want 
meteen na de start viel er een motor 
uit en niet veel later aan dezelfde 
kant nog een. Na brandstof

gedumpt te hebben moest er, omdat 
vervolgens ook het landingsgestel 
niet uit wilde, ook nog op een baan 
met schuim een buiklanding worden 
gemaakt. Er brak geen brand uit, 
gelukkig, en na evacuatie moest ik 
nog uren wachten op de bagage, 
want die zat onderin het vliegtuig 
in het bagageruim, waar nu echt 
niemand bij kon. Ondertussen 
nu toch maar mijn vliegticket 
omgewisseld voor een enkele 
treinreis Montreal-New-York en 
aansluitend daarop naar Rotterdam 
geboekt op de Statendam van de 
Holland-Amerika Lijn.

Holland, here I come
Alleen moest ik nu nog met een taxi 
naar het treinstation. En hoe is het 
mogelijk, ook deze trip ging niet 
zonder problemen. Veel tijd om de 
trein te halen had ik niet en laat nu 
in de haast die taxi door de gladde 
ondergrond uit de bocht vliegen. 
Permafrost. Geen van beiden 
mankeerden we iets en gelukkig 
kon ik met een passerende auto 
mee naar het station liften. Voor de 
taxi hoefde ik niet te betalen, maar 
ik had wel te doen met de stakker, 
die taxichauffeur. Hoe vaak ik het 
engeltje op mijn schouder bedankt 
heb? Ontelbare keren. Na twee 
weken was ik zonder problemen 
thuis. Wel met een trauma en een 
groot slaapprobleem. Een paar 
weken later bereikte mij het bericht, 
dat mijn vervanger dodelijk was 
verongelukt en de door het bedrijf 
gebruikte turbo’s waren afgekeurd.

J
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Met FLO en dan...

KLuPActief

Soms zijn er van die toevalligheden (?) die je een eindje 
op weg helpen bij de keuze, "wat te doen na mijn FLO". 
Een buurman -militair van mij uit Tilburg, was na zijn 
FLO teruggegaan naar zijn geboortegrond en woont 
nu op Bali. Ik ben hem en zijn vrouw eens op gaan 
zoeken, niet eens met de opzet om te kijken of dat iets 
voor mij was: verhuizen naar Bali. Maar gaandeweg 
bekroop me het gevoel van: “is dat ook niks voor mij"? 
Via zijn vriendenkring op Bali kwam ik in contact met 
andere oud-militairen die zijn verhuisd naar Bali of er 
op vakantie waren. De mensen, de sfeer, het klimaat, 
het leek me wel wat. Het enige minpunt was dat het een 
klein eiland is. Misschien wel te klein voor mij.

Een ander echtpaar zei dat ik ook maar eens moest 
gaan kijken in Thailand, zij woonden daar al jaren met 
veel plezier. De volgende vakantie dus maar geboekt 
naar Thailand, gewoon om er eens rond te kijken en 
natuurlijk lekker vakantie vieren. Via internet was ik al 
in contact gekomen met enkele mensen die er wonen, 
en werd zo ook lid van de Nederlandse vereniging in 
Thailand. Er wonen heel wat Nederlanders in Thailand!

“Ik heb mijn kleinkinderen nog nooit zo vaak gezien 
sinds ik hier woon," zei een korporaal bd. tegen mij, 
die al 6 jaar in Thailand woont. “Vroeger zag ik ze een 
paar keer per jaar, nu komen ze meteen een maand op 
vakantie naar ons". En hij vervolgde zijn verhaal: "met 
mijn FLO zou ik het in Nederland niet breed hebben, hier 
leef ik als God in Frankrijk. We hebben een leuke flat 
aan zee gekocht voor 25000 euro en kunnen ons veel 
luxe permitteren, in Nederland hadden we echt ieder 
dubbeltje om moeten draaien."
Ik ontmoette de echtgenote van een actief dienend 
militair, die nog 25 jaar voor zijn FLO zat. Ze hadden 
alvast een huis gekocht in Thailand. "Lekker voor de 
vakanties en als hij op uitzending moest, en natuurlijk om 
te gaan wonen na zijn FLO."

Nu ging ik actief rondkijken en probeerde me in te 
leven in de situatie: met FLO en dan...verhuizen naar 
Thailand? Waarom ook eigenlijk niet, bedacht ik me. Ik 
werk tenslotte bij een firma (de RK. Kerk) met de meeste 
filialen over de hele wereld en dus ook in Thailand. Werk 
is zo gevonden. De vele Nederlanders die er wonen, 
maken ook een stukje geestelijke gezondheidszorg 
nodig. Om nog maar niet te spreken over pastoraat aan 
de duizenden vakantiegangers. De pastoor van het 
dorp (Hua Hin) zag het al helemaal voor zich; hij de 
kerkdiensten in het Thais en Engels en ik in het Duits en 
eventueel Nederlands. Tegen die tijd zou ook het nieuwe 
katholieke kerkgebouw klaar zijn.

Het is nu bijna zo ver. Op 14 december vlieg ik naar mijn 
nieuwe huurhuis in Hua Hin en word ik expat in Thailand. 
De papiermolen valt me ontzettend mee en boven de 50 
ben je van harte welkom als pensionado. Ik moet dan 
nog wel even terug naar Nederland om uit te boeken, 
maar je bent er zo. Op zondag om 20.45 uur vertrekken 
uit Bangkok betekent dat je om 04.45 (maandagochtend) 
landt op Schiphol, ruim op tijd om naar je werk te gaan. 
Al denk ik wel dat je niet echt uitgerust aan de week 
begint. Defensie liet me al wel weten dat hier geen 
woon-werkverkeerregeling voor bestaat.

Ko van der Krabben
Stafluchtmachtaalmoezenier (nog even)

I
I

Voor de meesten van u 
geen onbekende vraag 
of opmerking. Ergens 
komt een moment dat je 
een antwoord moet zien 
te vinden. Ik weet dat 
velen het antwoord zolang 
mogelijk proberen uit te 
stellen en weer anderen 
het ogenblik niet kunnen 
afwachten. Hieronder mijn 

verhaal, misschien’ ter lering ende vermaak'. 
Voor mijn werk woon ik nu al bijna 6 jaar in Veldhoven, 
maar dat is dan ook het enige wat ik met die plaats heb. 
Met FLO en dan... in ieder geval weg uit Veldhoven, 
maar waar naar toe dan? Ik ben voor de dienst 11 keer 
verhuisd, dus een echte band met een plek heb ik nu 
ook weer niet. Natuurlijk woonde ik op sommige plaatsen 
met erg veel plezier, maar tref je er nog aan wat je het 
achtergelaten? En de band met het werk is er niet meer, 
dus je moet toch helemaal opnieuw beginnen.
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Luchtmachtdagen 2010
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Bij de doelgroepentent waren 
vrijdag 18 juni kinderen uitgenodigd 
van de Scholengemeenschap 
De Keyzer uit Goirle, waar 
leerlingen met opvoedings- en 
leermoeilijkheden hun scholing 
ontvangen. Op de zaterdag 
waren er kinderen die bij de 
diabetesafdeling van het St. 
Elisabeth ziekenhuis uit Tilburg 
onder behandeling zijn. John van 
der Ven van de Contact Groep 
Regio Gilze-Rijen en ikzelf zijn op 
maandag 14 juni naar de school 
in Goirle gereden om daar in

twee groepen van 170 kinderen 
voorlichting te geven over wat hen 
te wachten zou staan. Ze moesten 
wel goed voorbereid worden, omdat 
deze kinderen vooral structuur en 
regelmaat nodig hebben. Er moeten 
niet teveel onverwachte dingen 
gebeuren in hun omgeving en dat is 
wel een uitdaging bij een festiviteit 
waar ook een Air Show compleet 
met knallen en visuele effecten 
plaatsvindt. Die voorlichting was erg 
leuk om te doen en er werden veel 
kritische en leuke vragen gesteld. 
Eén van de jongens uit het publiek 
vertelde dat hij al een brief had 
geschreven naar Defensie met een 
aantal vragen en dat hij uitgebreid 
antwoord heeft gekregen, welk 
geschreven antwoord hij ook liet zien.

Zoals gebruikelijk, is voor de 
Postactieven Contactgroep van 
de vliegbasis waar de KLu Dagen 
worden gehouden een grote 
rol weggelegd, niet alleen in de 
opvang van de Postactieven, maar 
ook in opvang en begeleiden van 
de doelgroepen die op uitnodiging 
van de KLu op die beide dagen 
aanwezig zijn. Addie Breedveld, 
lid van de CGPA Gilze-Rijen blikt 
terug op twee enerverende dagen 
en schrijft:

"Tien bussen met Postactieven 
en nog eens vele leden met 
eigen vervoer kwamen op 18 en 
19 juni naar de Postactieventent 
op Gilze-Rijen. Zij werden daar 
gastvrij ontvangen door de 
veertig vrijwilligers van de CGPA 
Regio Gilze-Rijen waaronder 
mijn man en ik. Het begint, als 
op donderdagmiddag 17 juni de 
voorzitter van de CGPA regio Gilze-

De voorbereidingen en de orga
nisatie van de Luchtmacht Dagen 
en de dagen zelf, dit jaar bij het 
Defensie Helikopter Commando 
op de Vliegbasis Gilze-Rijen, zijn 
alweer achter de rug. De Static 
Show, de Air Show en het gehele 
gebeuren er om heen hebben 
weer bewezen dat de Koninklijke 
Luchtmacht steeds weer klaar 
staat om zulk een groots evene
ment te realiseren. Het Nederland
se publiek wordt ermee verwend 
en dit ondanks de voorwaarde 
vóóraf aan de medewerkers dat 
er een algehele versobering zou 
moeten plaatsvinden, hetgeen 
slechts voor “insiders” merkbaar 
is geweest. Het publiek heeft hier 
niets van kunnen merken. Natuur
lijk zijn er wat “schoonheidsfout
jes” gemaakt bij de organisatie 
van het festijn en ook bij sommige 
Regionale Contactgroepen zelf 
zijn de gemaakte afspraken niet 
helemaal goed begrepen. Waar 
gehakt wordt.......enzovoort. Maar
dit is allemaal stof voor evaluatie 
en maakt deel uit van “lessons 
learned”.
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Rijen Willem Logt ons om een uur 
aan de poort van de vliegbasis 
welkom heet. Weken daarvoor had 
de CCPKLu, Lt-Kol (bd.) Harry 
Out alle PA-medewerkers al een 
draaiboek doen toekomen. Nu, 
na nog een uitgebreide briefing 
werd een basispas, parkeerkaart, 
werkrooster en nog andere zaken 
uitgereikt en konden we aan de 
slag met de inrichting van zowel de 
Postactieventent als de ‘Kindertent’ 
samen ‘De Tent’ genoemd.
In het begin is het nog even aftasten 
zoals “wie wat doet wat”? Maar al 
spoedig verloopt alles soepel en 
helpt iedereen waar hulp nodig is, 
zoals het vullen van 360 tassen met 
kleurplaten, posters, bouwplaten en 
stickers. Deze tassen zijn bestemd 
voor speciale doelgroepenkinderen 
uit Goirle Tilburg en Eindhoven, 
die op de beide Luchtmachtdagen 
onze gasten zullen zijn. Naast 
een programma, waaronder het 
maken van een groepsfoto bij 
een AWACS-toestel is er voor de 
kinderen en hun begeleiders ook 
een lunch gepland en mogen er 
op beide dagen, als het weer het 
toelaat, enkele kinderen zelfs een 
rondvlucht met een helikopter 
maken. De Basiscommandant

Commodore Theo ten Haaf komt 
langs met een motiverend woord 
en dringt erop aan, om gezien de 
weersomstandigheden, warmte en 
wind, toch vooral voldoende water 
te drinken. Op het ‘veld’ is het een 
af- en aanrijden van voertuigen, 
het plaatsen van dranghekken en 
het inrichten van tenten en stands; 
er moet nog veel gedaan worden! 
Het lijkt erg chaotisch, maar geloof 
maar dat er alles aan gedaan wordt 
om de Luchtmachtdagen succesvol 
te laten verlopen. Ook in de lucht 
is het een drukte van belang en 
trekken vliegtuigen gekleurde 
strepen. We genieten er alvast van, 
want de komende dagen is daar 
misschien weinig tijd voor! 
Al die bedrijvigheid geeft de 
Postactieven een goed gevoel, om 
als ‘oud’ collega’s samen te mogen 
werken aan de Luchtmachtdagen. 
Even weer de opwinding ervaren 
om bij een dergelijk groot 
luchtmachtevenement er weer 
helemaal bij te horen. Met een 
uitstekende Indische maaltijd wordt 
deze voorbereidende middag 
afgesloten.

Ruim op tijd zijn we de volgende 
ochtend om kwart voor zeven op de

basis. Helaas door alle afzettingen 
raken we op het vliegveld de weg 
kwijt. Gelukkig ontmoeten we 
ergens onderweg de secretaris 
van de Officiersmess Stephan 
van Geem, die ons herkent en ons 
begeleidt naar de juiste plaats van 
bestemming. Bedankt Stephan! In 
‘De Tent' is men al druk bezig met 
het zetten van liters koffie. Rond tien 
uur worden ongeveer driehonderd 
Postactieven uit Soesterberg, 
Leeuwarden, Nijmegen, Arnhem, 
Den Haag en Deelen verwacht. 
Het is een stuk kouder dan 
gistermiddag en er staat een 
stevige gure wind. Van tien tot 
twaalf uur werd er non-stop koffie 
getapt. Nog nooit heb ik in zo'n 
korte tijd aan zoveel verkleumde 
handen zoveel bekers hete koffie 
aangereikt. In de lucht was het 
vliegprogramma ondertussen in 
volle gang. Nog altijd oogst de 
F-16 veel bewondering om zijn 
wendbaarheid, zijn mogelijkheid 
om erg langzaam te vliegen en zijn 
snelheid. Al schrikt men zich soms 
te pletter door de onverwachte 
verschijning die met oorverdovende 
herrie gepaard gaat. Maar ook de 
‘koprol’ van de Apache is iets waar 
je toch wel even met bewondering

i
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Op zaterdag, de tweede lucht- 
machtdag, vertrokken we al voor

en ongeloof naar staat te turen. De 
dag verliep voorspoedig en soms 
kwam de zon er zelfs even door. 
Het was gezellig druk in de PA-tent, 
maar natuurlijk, de show buiten 
was boeiend. Sommigen konden er 
dan ook niet genoeg van krijgen en 
stonden bijna van het begin tot het 
eind buiten, of gingen het veld op. 
Maar de meesten waren toch vooral 
op zoek naar maatjes van vroeger. 
Ook de kinderen in de ‘Kindertent’ 
genoten. Dat kon je zien en horen. 
Heel jammer dat er dan op het 
laatste moment daar toch iets 
mis gaat. Want, "waar blijven de 
bussen die de kinderen om half vier 
naar huis moeten brengen”? Pas 
tegen half zeven was dit eindelijk 
geregeld. Natuurlijk gaat er bij 
een organisatie van een dergelijk 
groot evenement altijd wel iets 
mis. Alles is mensenwerk. Maar dit 
was toch wel heel erg triest. Ook 
voor de PA- medewerkers was dit 
een frustrerende ervaring die hen 
hopelijk in de toekomst bespaard 
zal blijven. Door alle commotie, 
emotie en wat voor motie van de 
dag dan ook, waren mijn man en 
ik eigenlijk te moe om ons nog aan 
te sluiten bij de lange rij mensen 
voor de BBQ naast de feesttent, al 
zag alles er wel voortreffelijk uit. 
Een broodje shoarma, een glas 
wijn en op de valreep nog enkele 
onverwachte ontmoetingen met 
oude bekenden bracht echter alles 
weer in evenwicht.

6 uur uit Roosendaal richting 
Gilze-Rijen. Nog nergens een file 
te bekennen. De zon liet zich even 
zien! Een belofte voor de komende 
dag? Op de basis dit keer geen 
zoektocht. Ruim voor de gestelde 
tijd bereikten we de PA-tent. Voor 
deze dag staan er vier bussen met 
gasten gepland te weten: bussen uit 
Woensdrecht, De Peel, Eindhoven 
en Volkel. Het blijft iets rustiger in 
‘DeTent’. Daardoor kunnen vandaag 
de medewerkers van de PA-tent 
naast het schenken van koffie ook 
wat tijd besteden aan een praatje 
met de bezoekers. Dit wordt heel 
erg door hen gewaardeerd. Want 
vooral als je tot de zeer sterken 
behoort, moet je soms wel erg lang 
zoeken om nog een oud-collega te 
vinden. Vandaag ook meer mensen 
op het terras. De temperatuur 
was buiten dan ook een stuk 
aangenamer dan gisteren. In de 
PA-tent was als extra voorziening 
een TV geplaatst, zo kon men 
ook nog het WK voetbalspektakel 
volgen.

In de kindertent hebben we nu de 
kinderen uit Tilburg en Eindhoven 
op bezoek. Ook zij gaan op de foto 
en ook van hen mogen er enkele 
boffers een helikoptervlucht maken. 
De terugreis van deze kinderen 
verliep ’s avonds vlekkeloos. 
Vandaag waren er bij 'De Tent’ wat 
kleine problemen bij de toegang. 
Ineens waren daar opvallend 
veel hele jonge, en dus niet erg 
geloofwaardige Postactieven die 
blijkbaar als gast met de bussen

van enkele Contactgroepen waren 
meegekomen. Maar door de 
surveillerende en coördinerende 
medewerkers werd alles uitstekend 
opgelost. Ook bij de PA-toiletten 
moest vandaag extra corrigerend 
worden opgetreden, niet altijd 
gemakkelijk, maar met de ‘Joppe 
methode’, een mooie sticker van 
de luchtmacht, gingen de kinderen 
met hun ouders naar de voor hen 
bestemde faciliteiten.

Op een enkele plensbui na is 
het een perfecte dag geworden, 
minder koud, meer blauw en ook 
de zon liet zich regelmatig zien. 
Met een grandioze luchtshow 
door de Turkish Stars werden de 
Luchtmachtdagen 2010 afgesloten. 
Voor alle medewerkers was er een 
uitstekend tapas diner na afloop. 
Terugkijkend ervaar ik onze 
deelname als een veel voldoening 
schenkende bijdrage aan de 
Luchtmachtdagen 2010 op de 
Vliegbasis Gilze-Rijen. Natuurlijk, het 
was soms hard werken. Maar ik kan 
het iedereen aanbevelen zich ook 
eens beschikbaar te stellen, als er 
op u een beroep gedaan wordt.

Teksten:
Harry Out, Addie Breed veld en
Ko Norg
Foto's:
Peter Steehouwer, Frans Blosser en
Cees van Gageldonk

Ook enkele van onze jonge 
gasten stuurden ons spontaan 
een briefje: zie pag 21.
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Een F-16 in exotische
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Het was een echte verassing dat ik mee kon gaan. 
Ik en een paar anderen kinderen mochten vliegen. 
Voordat wc gingen vliegen mochten wc nog rond kijken, 
(een paar kinderen waren hceeeeecel nerveus) 
Toen wc opstegen was het gewoon een kick.
In het begin moetje wel wennen.
Ik was allang al gewend maar toen ging de helikopter naar 
links en de ik ging mee.
Dus dat was elfen wennen.
Voor de rest was het een kick.

"Hoi allemaal, Ik ben Addy. Ik was als VIP bij 
de open dag van de luchtmacht. Het was heel 
leuk en ik werd met het loten getrokken voor een 
helikoptervlucht. Dat was super leuk en het was 
de eerste keer dat ik vloog. Super gaaf dus. De 
vliegshow was ook super leuk en er stonden 
verschillende vliegtuigen en helikopters opgesteld op 
het terrein. Ik vond het ook heel leuk om te zien hoe 
de motor van een straaljager eruit ziet.
We werden super verwend. We kregen ook allemaal 
leuke dingen zoals stikkers en pennen, posters enz. 
We zijn een rondje gelopen over de hele vliegbasis 
en dat was heel interessant. Op zo n dag vergeet je 
dat je suikerziekte hebt, en dat is dus een dag om 
niet te vergeten.
Veel groetjes
Addy”
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“Ik heb het artikel met plezier gelezen en daarbij 
komen dan vele gedachten aan die tijd weer omhoog. 
Ik ga dan terug in de tijd, naar 1962. Ik was lichting 
62-II en moest eerst schakelen wat natuurlijk voor 
jonge jongens niet echt prettig was. Je was nog geen 
geoefend soldaat maar werd wel zo behandeld. Na 9 
maanden schakelklas begonnen de 6 maanden militaire 
opleiding, waarin zoals onze klassencommandant het 
noemde, mannen van ons gemaakt zouden worden. 
Achteraf bekeken heeft hij dit geloof wel gered. In die 
tijd heb ik, en ik denk vele met mij, vele dingen als zinlos 
waargenomen. Nu ik na 48 jaar er aan terug denk, moet 
ik zeggen, dat die periode mij toch gevormd heeft voor 
mijn verdere leven.
Natuurlijk heb ik ook dingen meegemaakt, zoals 's 
morgens alarm, in gevechtstenue aantreden en dan 
als een haas wapens en kisten vol met patronen halen 
daarna in speedmars naar de schietbaan. Daarbij liep 
de klassencommandant voorop met alleen een pistool 
aan zijn koppel. Wij sjouwden ons te pletter aan van 
alles en nog wat. Ook groeven we schuttersputten, 
waarbij de mijne was niet naar de zin was van de 
commandant. Ik meen te weten dat de standaardmaten 
niet klopten, dus moest ik hem maar dicht gooien en op 
een andere plaats een nieuwe graven. Toen heb ik het 
niet begrepen waarom, maar nu kan ik mij er wel iets bij 
voorstellen.
Nadat wij de opdacht kregen om de goed gegraven 
putten dan ook maar weer dicht te gooien, begonnen 
we aan de terug weg naar de LKS. Er waren jongens 
bij die het tempo alleen niet konden volhouden, deze

(1) Van Kees Nauta ontving ik onderstaande reactie 
op het artikel “De goeie ouwe tijd”, welke was 
geplaatst in de vorige KLuPActief:

werden dan door de andere mee gesleept of gedragen 
om de groep maar niet uit elkaar te laten vallen, want er 
was gezegd dat als we niet samen aan zouden komen, 
het nog eens over gedaan zou moeten worden. En kijk, 
het groepsverband was geboren en de een hielp de 
ander. Toen heb ik dit als kleineren of machtsmisbruik 
gezien maar laten begreep ik er de psychologische 
werking van. Ook als dan 20 jaren later alle maten elkaar 
weerzien op de LKS om de HOOC te volgen en wel in 
het gedeelte wat vroeger verboden terrein was, namelijk 
"De Zeven Provinciën", komt deze verbondenheid weer 
naar boven. Ik denk dat de basis van dit alles terug te 
voeren is op de militaire basisopleiding. Zo was het een 
grandioos moment toen de cursisten als afsluiting van 
de HOOC 81-2 in het wit op het sportveld lagen om het 
logo HOOC 81-2 te vormen, wachtend op een vliegtuig 
met een fotograaf om dit vast te leggen.

“In mijn logboek lees ik dat ik op 28 juli 1960 twee 
"snuffelvluchten" heb uitgevoerd met de N-214 en 
op 4 augustus daaraanvolgend een "snuffelvlucht" 
met de N-293. Daar één pylon was gereserveerd

(2) Op pagina 22 van het artikel “De Snuffelaar”, 
geplaatst in het juninummer werd in het fotobijschrift 
gesproken over een ‘onbekende vlieger’. Vliegers 
van het voormalige 324-squadron meldden dat 
het Willy Jansen, alias Willy Wortel betreft. Van 
Han van Soest ontving ik middels Evert Fokkinga, 
van de reüniecommissie voormalig 324 Squadron, 
interessante details over dit soort vluchten die ik u 
niet wil onthouden, Han van Soest schrijft:

i
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voor de snuffelcontainer, kon de andere tank niet als 
brandstoftank worden gebruikt. Je vloog dus uitsluitend 
met internal brandstof en dat was de reden dat je na 
ca. 45 minuten weer aan de grond was. In tegenstelling 
tot datgene wat in "KluPAktief” staat vermeld, dat met 
een snelheid van 900 km/uur door het te besnuffelen 
luchtruim werd gesneld, was volgens mij precies het 
tegenovergestelde het geval. Van collega's had ik al 
gehoord dat snuffelen nou niet bepaald een feesttripje 
was. Dat is ook gebleken. De maximumsnelheid van 
(slechts) 180 knots mag tijdens de gehele snuffelvlucht 
niet worden overschreden omdat de gehele filternunit 
aan flinters zou worden geblazen. Tevens was de 
kans groot dat je de container zou kunnen verliezen. 
Kapitein Van Gurp vroeg je voor het instappen dan 
ook vriendelijk doch dringend om de snuffelcontainer 
te sparen en max. 180 knopen te vliegen, wat er ook 
gebeurde. De eerste twee vluchten werden uitgevoerd 
op een hoogte van 40.000 ft., de derde vlucht op 
45.000 ft. Een vliegsnelheid van 180 knopen is slechts 
30-40 knopen boven de landingssnelheid dus moest 
je de kist na de start gelijk in een flinke nose-up stand 
zetten en zat je met het normale klimtoerental al snel 
op de beoogde hoogte. En daar hing je dan, letterlijk 
en figuurlijk, want om op die hoogte 180 knopen aan

te houden had je weinig vermogen nodig. De kist 
dweilde door de ijle lucht door de lage snelheid en 
hing behoorlijk achterover. Vervolgens stond je een 
vreemde verrassing te wachten, namelijk het bevriezen 
van je ailerons (rolroeren)! Dat werd veroorzaakt door 
de lage temperatuur en de lage snelheid. Doordat 
de kisten in weer en wind buiten stonden zaten de 
ruimten tussen vleugel en rolroeren vol water. Bij een 
normale vlucht werd dat vocht er door de hoge snelheid 
blijkbaar uitgeblazen, maar door de lage snelheid bij 
de snuffelmissies was dat kennelijk niet het geval. De 
gehele vlucht op 40.000 dan wel 45.000 ft. moest dan 
maar worden gevlogen zonder gebruik van ailerons 
dus werden bochten gemaakt met behulp van het 
voetenstuur en gecorrigeerd met het hoogteroer.
Na een half uurtje op deze manier te hebben 
"rondgezwabberd", zette je de daling in door het 
gashendel helemaal dicht te trekken en de kist, met die 
180 knopen op de meter en met dive brake uit, naar 
beneden te laten zakken. Na enige tijd ontdooiden de 
ailerons en kon je op een normale manier de nadering 
en landing inzetten. Een vreemde gewaarwording om 
een Hunter te vliegen met uitsluitend een maximum 
snelheid van 180 knopen! Er werd overigens geen 
radioactiviteit vastgesteld."
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VERENIGINGS NIEUWS
(door Henk van Bergemj

door G.Kuiper)
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Op dinsdag 12 mei kwamen ruim 50 
leden van de CGPA Rhenen vanaf half 
elf op het LDR bijeen waar koffie, koek 
en ander lekkers klaarstonden. Een uurtje 
later stond voor de lunch een buffet klaar 
met lekkere broodjes en een kroket, zodat 
men gevoed en gelaafd de busreis naar 
de Loosdrechtse Plassen kon starten. 
Het weer was niet erg zomers, grijs en 
lage temperatuur voor de tijd van het jaar,

Woensdag 21 april was het dan zover. 
Die dag zou de Contactgroep Postactief 
regio Woensdrecht haar thuisbasis 
bezoeken en wel het Logistiek Centrum 
Woensdrecht. Het begon perfect: de bus, 
die ons van de parkeerplaats bij gebouw 
85 naar "de Unit" zou brengen stond op 
tijd te popelen om ons weg te brengen. 
In "de Unit" werden wij gastvrij ontvangen 
door Astrid van de Broek en de 
medewerkers van Paresto met koffie en 
cake. Na een welkomstwoord door de plv. 
directeur LCW, de Kolonel (KL!) de Grauw 
werden wij verdeeld in drie groepen, één 
groep ging naar hangar 374 (vliegtuig- en 
helikopter onderhoud), één groep naar 
gebouw 11 (werkplaatsen) en een groep 
naar gebouw (mateneeldienst). Deze 
groepen wisselden elkaar perfect af, na 
twee rondleidingen was de samenkomst 
in "de Unit" voor een welkome lunch. 
Hierna nog één rondleiding en daarna 
de afsluiting, wederom in "de Unit" de 
centrale kantine en sociale ruimte voor 
het personeel van het LCW.

"Mijn” groep ging eerst naar gebouw 
11, waar wij getrakteerd werden op een 
uiterst interessante rondleiding door 
de meest uiteenlopende werkplaatsen. 
Men was zéér onder de indruk van de

maar de stemming was goed.
Bij aankomst aan de Loosdrechtse 
Plassen lag de salonboot al klaar en 
werden we na 'inscheping' ontvangen 
met koffie en gebak, waarna de 
vaartocht begon. Het sombere weer 
en de temperatuur liet slechts rokers 
en enkele anderen toe om aan dek 
wat frisse lucht in te ademen. De zon 
liet zich soms heel even zien. De tocht

mogelijkheden en de verscheidenheid 
aan machines. Hierna gingen we naar 
hangaar 374 voor een eveneens uiterst 
interessante rondleiding langs de 
aanwezige vliegtuigen en helikopters. 
Er bleek zelfs een Apache helikopter 
aanwezig! Men bleek aangenaam verrast. 
Na de lunch even tijd voor het maken van 
een groepsfoto, daarna waren wij te gast 
bij de mateneeldienst, waar wij uitvoerig 
en enthousiast werden ingewijd in de 
goederenstroom bij Defensie. Defensie? 
Jazeker, want het LCW werkt allang niet 
meer exclusief voor de Luchtmacht, 
maar is een onderdeel van de Defensie 
Materieel Organisatie (DMO) en voorziet

dus de gehele Defensieorganisatie van 
de benodigde bruikbare onderdelen en 
vliegtuigen. Voorwaar een hele prestatie 
en wij mochten van dichtbij ervaren, hoe 
zij dit voor elkaar krijgen. Indrukwekkend, 
al was het alleen maar vanwege het 
enthousiasme, waarmee men ons van 
informatie voorzag. Kortom, voor iedereen 
was het een zéér geslaagde dag, waar 
wij tevreden op terug kunnen kijken.
Met dank aan het personeel "belast" met 
de rondleidingen en in het bijzonder aan 
Astrid van de Broek voor de perfecte 
organisatie en de wijze waarop zij ons 
heeft begeleid. Het was fijn om weer even 
"thuis"te zijn!

CGPA Rhenen op de Loosdrechtse Plassen

l
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CGPA AOCS-Nieuw Milligen bezoekt Fort Pampus 
R

was echter mooi; water en wind waren 
soms aanleiding tot lichte deining van 
het schip. Er werd zeer weinig activiteit 
op het water waargenomen. De natuur, 
ganzen, een fuut, zwaluwen en andere 
vogels vormden een rustgevend uitzicht. 
Binnen werd genoten van een drankje 
en gezelligheid. Om de stuurman van 
zijn verantwoordelijke taak enigszins te 
ontlasten nam onze penningmeester 
tijdelijk het stuurrad over wat gelukkig 
goed is afgelopen.
Na twee uur varen werd ontscheept en 
vertrok de bus zo tegen half vijf voor

Pampus,...over de betekenis van de 
naam zijn de geleerden het niet helemaal 
eens. Er zijn dan ook diverse versies. De 
meest gangbare is toch wel; dikke brei. 
Amsterdam had vroeger via een vaargeul 
in de ‘Suyderzee’ een open verbinding 
met de Noordzee. Pampus was een 
verstopping van fijn slib in die geul. 
Zwaar beladen schepen konden de haven 
van Amsterdam hierdoor niet bereiken, 
en moesten door kleinere schepen van 
hun lading verlost worden. De schippers 
van die losscheepjes namen voor de 
bemanning van de grote zeeschepen 
vaak drank en vrouwen mee, hetgeen 
tot gevolg had, dat de matrozen dronken 
waren, in zwijm lagen, en niet meer in 
staat waren zich te bewegen, kortom; zij 
lagen voor Pampus. Nu weet u dus waar 
die kreet vandaan komt. Veel later zijn 
respectievelijk het Noord-Hollands kanaal 
en het Noordzeekanaal gegraven, met de 
daarbij behorende sluizen, zodat Pampus 
letterlijk en figuurlijk omzeild werd.

Pampus kreeg een nieuwe bestemming. 
Het werd verbouwd tot fort en zodoende 
een onderdeel van een vestingsnng, 
de Stelling van Amsterdam. Er werden 
twee enorme stukken geschut op 
geplaatst. Deze kanonnen hebben 
echter nooit dienst gedaan en zijn in de 
Tweede Wereldoorlog door de Duitsers 
ontmanteld. Pampus is te bezoeken. Er 
gaat een paar keer per dag een veerboot

de terugreis. Aangezien de chauffeur 
het niet zo’n goed idee vond om via 
de snelwegen terug te gaan met het 
risico van files, werd de terugreis via 
Hoogland, Amersfoort, de Leusderheide 
en Doorn gemaakt. Iets later dan gepland 
arriveerden we op het LDR.

Er was nog even tijd om een drankje te 
pakken alvorens we aan tafel gingen. Een 
lekkere “blauwe hap" besloot - ondanks 
het minder fraaie weer - een geslaagde 
mooie en gezellige dag.
Bestuur bedankt.

vanuit Muiden naar het eiland op en neer. 
De postactieven van de afdeling AOCS 
Nieuw Milligen hebben op 12 mei jl. deze 
tocht ondernomen. Aangekomen werden 
we in twee groepen verdeeld, en kregen 
onder begeleiding van een gids een 
uitgebreide rondleiding. Het voert te ver

&

om alle informatie, verhalen en anekdotes 
op te sommen. Maar het was bijzonder 
interessant, dat kan ik u verzekeren! Op 
het eiland is een restaurant, waar we na 
afloop nog enige tijd aangenaam hebben 
verpoosd, in afwachting van de veerboot, 
die ons weer naar Muiden terug bracht.

'ft



CGPA Woensdrecht naar het Portaal van Vlaanderen
2 .

Fi

i

I

I

I

28
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CGPA Twenthe kijkt rond op zuivelboerderij

r
J

Op woensdag 26 mei zijn wij met een 
kleine 50 leden van de CGPA regio Twenthe 
naar de zuivelboerderij Kaamps bij ons in 
Deurningen geweest. De excursie begon 
om half twee, waarna we op weg gingen 
naar de grote stallen alwaar de koeien 
hun onderdak hadden. Op het bedrijf 
waren in totaal 170 melkkoeien aanwezig, 
die allemaal hun eigen plekje in deze stal 
hadden. Zij konden de stal in en uit, maar 
kwamen altijd weer terug op hun eigen

Op 20 mei 2010 werd een bezoek 
gebracht aan het Portaal van Vlaanderen. 
Zoals zo velen onder ons wist men niet 
wat ons te wachten stond. Wat betekent 
dit portaal? Bij het binnenrijden van 
Terneuzen en het zien van een film in het 
informatiecentrum, weet je wat er wordt 
bedoeld. Een havengebied dat ontsloten 
wordt door een imposant sluizencomplex 
welke als schakel dient tussen de 
Westerschelde en Gent, bereikbaar via 
het kanaal van Gent naar Terneuzen. 
Na het nuttigen van koffie en thee met 
een Zeeuwse bolus werden we in twee 
groepen opgedeeld. Op het programma 
stond een rondleiding te land en een 
rondvaart in het havengebied en over 
het kanaal. Voor deze rondvaart gebruikt 
men een oude stoomboot uit de jaren 
‘30 van de vorige eeuw. Het schip heet 
de “Derra", en is omgebouwd naar de 
huidige eisen, dus met een dieselmotor, 
radar en automatische piloot e.d. Er was 
voldoende plaats op het dek en binnen in 
de bar. De foto's laten zien hoe men het 
naar de zin heeft, relaxed zittend met een 
drankje in de zon of op de voorplecht. De 
rondleider heeft zoveel te vertellen dat dit 
in dit verslag niet te omschrijven valt. Hij 
geeft technische informatie over diepte van 
rivier en havens, aanlegmogelijkheden. 
Hij verhaalt van de vele bedrijven die er 
zijn gevestigd en de geschiedenis van 
deze doorvaart door de honderden jaren 
heen. Hij geeft aan dat meningsverschillen

tussen Nederland en België voor veel 
vertragingen hebben gezorgd. De 
tocht duurt zo’n anderhalf uur door een 
havengebied dat loopt van Terneuzen 
tot Sluis Kil. De rondleider was er trots 
op te zeggen dat met Vlissingen dit de 
derde grootste haven van Nederland is. 
Inmiddels is het dan half een geworden en 
vertrekken we naar het Hampshire Hotel 
voor een uitgebreide lunch. Om twee uur 
wisselden de twee groepen m.b.t. varen en 
landbezoek.

plaats. Wij werden bijgepraat over het 
maken van kaas en konden dit proces ter 
plaatse bekijken. Wat voor ons ook heel 
indrukwekkend was, was de melkcomputer 
voor de koeien. Deze melkcomputer melkt 
de koeien geheel zelfstandig en houdt zelf 
bij welke koe aan de beurt is en welke niet. 
Daar elke koe na het melken extra voer 
krijgt, wil een koe wel eens een keertje extra 
komen, de computer stuurt haar dan zonder 
te melken en zonder extra voer gewoon

De rondleiding over land werd 
begonnen in de radartoren, waar je 
een mooi uitzicht hebt op de omgeving 
en het sluizencomplex met in- en 
uitgaande schepen. Daarna werd de 
indrukwekkende, 18 meter diepe, 
brugkelder van de sluisbrug bezocht. 
Goed zichtbaar zijn dan de hydraulische 
cilinders die de brug open drukt en weer 
dicht trekt. Het geluid van het razende

verkeer wordt door de kelder erg versterkt 
waardoor je elkaar moeilijk kon verstaan. 
De sluisdeuren van 10 ton per stuk worden 
met staalkabels, aangedreven door 
Hydro-motoren, geopend en gesloten 
Het is allemaal groot zwaar en daardoor 
imposant.

Dan wordt de excursie afgesloten met 
een drankje op het zonnige terras, waar 
men met elkaar alle indrukken uitwisselt. 
Na een afscheidswoord van de hostess 
dankte de voorzitter haar met "We zijn 
geen rijke vereniging en hebben geen 
afscheidscadeautjes, maar wat ik wel heb, 
is een hand, misschien een zoen en een 
warm plekje in ons hart waarna hij de 
"misschien kus" werkelijkheid liet worden, 
wat met applaus door de aanwezigen werd 
beantwoord. Daarna reden we huiswaarts, 
om iets na half zes weer op de basis te 
arriveren. Met dank aan de organisator, 
Willem Vercouteren.

weer door. Na de bezichtiging van de 
stallen, het bekijken van het kaasmaken en 
de werking van de melkcomputer, werden 
wij verwend met een kopje koffie en het 
proeven van diverse soorten kaas. Tijdens 
deze koffie ronde konden wij nog vragen 
stellen en werd er een film van het bedrijf 
getoond. Voor dat iedereen weer naar huis 
ging werd er natuurlijk in de bij het bedrijf 
horende winkel van alles gekocht. Het was 
al met al weer een geslaagde excursie.

L
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(door: Edward Ruitenbach en Ronald Huls)
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CGPA Leeuwarden bezoekt Spoorwegmuseum

Aan de ringweg van Leeuwarden richting 
de brug over het Haringsmakanaal, werd 
ter hoogte van WTC druk gewerkt aan de 
weg, dit zorgde voor veel opstoppingen. 
Dat heeft de stemming nauwelijks beïnvloed 
en al spoedig reden we Leeuwarden uit, 
op weg richting Heerenveen. In Lemmer 
moesten we nog andere deelnemers 
oppikken bij Mc Donald’s. Op twee lege 
plaatsen na was de bus nu vol en kon ik het 
programma voor die dag bekend maken.

Enkelen hadden de informatie over het 
vernieuwde Spoorwegmuseum van het 
internet gelezen. Bijzonder was "The Royal 
Class", rijtuigen waarmee onze vorsten 
uit de periode 1863 - 1939 reisden. Te 
bezichtigen waren de luxe wagons van 
Franz Ferdmand aartshertog uit Hongarije, 
Keizer Willem II uit Duistland, Koningin 
Adelaide van Engeland, Koning Albert van 
België, maar ook Salonnjtuigen 8 & 9 van 
Koningin Juliana en Pnns Bernhard. En ook 
het Salonrijtuig van Beatrix uit 1993. Hierin 
was peren- en kersenhout verwerkt en de 
tafelbladen waren van marmer.

Het beloofde de 20e mei een mooie dag te 
worden volgens weerman Piet Paulusma, 
en die belofte kwam uit, maar dat niet 
alleen. Ook hadden we een nagenoeg volle 
bus (27 deelnemers) en kwam iedereen 
stipt op tijd. Het was dus ook geen wonder 
dat we precies volgens planning om 07.15 
de toegangsweg naar de basis verlieten 
en de hoofdweg opreden. De stemming 
was vrolijk opgelaten en iedereen had er 
echt zin in. Allemaal aanwijzingen dat het 
"helemaal niet stuk kon gaan ", volgens een 
Fries gezegde. Nu nog afwachten hoe het 
met het verkeer zou gaan.

Even in de rij staan voor de kassa was de 
moeite van het wachten waard want even 
later zaten we buiten in het zonnetje op 
het terras te genieten van een lekker bakje 
koffie. Ook aan minder valide mensen was 
gedacht, er waren mmiliften, loopplanken 
en opstapjes. De te volgen route loopt over 
een rode loper, blijf je hier op lopen dan 
krijg je het overgrote deel van de exposities 
te zien. Al lopend door de gangen kom je 
een fotografiepaal tegen met een knop op 
de paal. Wanneer je goed staat voor de 
camera en dan op de knop drukt wordt er 
een foto gemaakt. Deze blijft gedurende 
een week beschikbaar op het internet op 
www.spoorwegmuseum.nl.

bruikleen aan het museum gegeven. De 
entree van het museumgebouw is imposant 
en het plafond is voorzien van mooie 
beschilderingen die je maar zelden ziet in 
overheidsgebouwen. Dankzij het goede 
contact vooraf met spoorwegmuseum 
medewerkers, verliep de toegang 
vlekkeloos. Na de busreis snakte iedereen 
naar een kop koffie; de groep bewoog zich 
in één rechte lijn richting restaurant. Er was 
even weinig oog voor al het moois dat op 
de weg daar naartoe al te zien was Later 
was daar nog ruim voldoende tijd voor

Tot een volgende activiteit.
Raadpleegt u onze wegsite:
http://home.hccnet.ni/4.ed/postactief-lwd/ 
voor meer nieuws en foto’s

Een fijne herinnering aan deze mooie 
succesvolle dag.

Het mooie weer (temperaturen tussen 20-25 
graden) maakten de dag extra mooi. Heel 
snel is het dan ook 15.00 uur wanneer we 
als afsluiting een groepsfoto maken vóór het 
spoorwegmuseum.

De tijd verstrijkt "als een sneltrein" bij het 
zien en beleven van mooie treincoupés, 
prachtig aangeklede luxe wagons 
voor keizers en vorsten, je voelt je als 
treinmachinist op een oude stoomtrein door 
het echte trillen van de vloer waar men op 
staat. Alles nagebootst en voorzien van alle 
geluiden die daarbij horen. Echt fantastisch, 
het benaderd het ware gevoel, alleen het 
ontbreken van de echte rijwind ontbreekt er 
nog aan. Een ware beleving voor jong en 
oud.

Er is nog meer te beleven, bijvoorbeeld een 
ritje in een minispoorhjn, waarbij men door 
de tijd lijkt te reizen, veel beelden worden 
met geluid ondersteund. Geluiden van oude 
stoomtreinen en het rinkelen van bellen. Al 
met al een hele belevenis die zich afspeelt 
op enkele tientallen vierkante meters.

De tocht door de werelden is leuk en 
interessant. Hier krijgt de bezoeker een 
kastje om de hals verbonden met een 
koptelefoon, daarmee wordt er uitgelegd 
wat je ziet. Het is zo opgezet dat je rustig 
meerdere rondgangen kan doen Zeer 
leerzaam voor kinderen en ouderen, 
getoond wordt het ontstaan van de 
locomotief en fabricage van onderdelen in 
de oude tijd.

In de grote stationshal bij de treinen is het 
restaurant, een shopwinkel, een nagebouwd 
oud dorpje en een nieuw restaurant 
aanwezig.

Na een busrit van 2 uur en 30 minuten, 
inclusief een file van Hilversum tot aan 
Maarsen, konden we om 09.55 uur 
uitstappen op 5 minuten loopafstand 
van het museum. De voorgevel van het 
museumgebouw was rijkelijk versierd met 
kleurrijke vlaggen en wimpels vanwege 
de tentoonstelling. De tentoongestelde 
Rijtuigen uit het buitenland zijn tijdelijk in

http://www.spoorwegmuseum.nl
http://home.hccnet.ni/4.ed/postactief-lwd/
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(door Jan van Rossumj

(door Ton Lelie)
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Midden in de Vierdaagse Week en dan 
een stukje voor de KLuPActief? Dat moet 
wel een helden epos worden want weet u 
nog hoe warm het in die week was? Met 
die ervaring achter de rug denk ik dat er 
onder de postactieve deelnemers aan dit 
feest best iemand zit die zijn ervaringen, 
opgedaan tijdens deze wandeltocht, in ons 
lijfblad neer kan pennen.
Eerder al hadden we enkele activiteiten 
achter de rug. De vlaggenparade op 
Koninginnedag; opmerkelijk dat de 
afvaardiging van de veteranen en de 
postactieven bij elkaar een grotere groep 
vormden dan het aanwezige aantal 
geüniformeerde militairen. Natuurlijk, 
zoals het vroeger was zal het nooit meer 
zijn, maar het lijkt er ook wat op of de 
tegenwoordige generatie militairen zakelijker 
is. "Je bent 24 uur in dienst", bestaat al lang 
niet meer. Het is gewoon een andere tijd. 
Okay, ander onderwerp. Een uitstapje 
naar het spoorwegmuseum in Utrecht was 
een volgende activiteit van onze club. Als

Op 1 juni kon de, door verschillende 
omstandigheden, uitgestelde jaar
vergadering worden gehouden. Hoewel 
we tegenwoordig de dames "stilzwijgend" 
aanwezig laten zijn, viel de opkomst van 
de leden toch wat tegen. Ja, het weer 
was eindelijk wat opgeknapt, dus ook dat 
kan een reden zijn. De parkeerplaats liet 
echter een goede vulling zien, maar of 
dat allemaal auto’s van onze leden waren? 
In vlot tempo werden de verschillende 
agendapunten afgehandeld. Men had 
geen problemen met de financiële 
stukken en ook de herverkiezing van twee 
bestuursleden was snel bekeken. Het punt 
werd aangekondigd, er volgde applaus 
en klaar was het. Binnen een uur was de 
hele vergadering achter de rug. Daarna 
volgde er een social waar men onder 
het genot van een drankje weer heerlijk 
met elkaar kon bijpraten. Ook de dames, 
die tijdens de vergadering zich in de

je daarna de verhalen hoort dan denk 
je weleens dat je toch iets hebt gemist. 
Het tekent de situatie, je voorziet in een 
behoefte. Zolang dat besef bij het bestuur 
bestaat weet je dat het postactievenbeleid 
van de KLu, dat eind jaren negentig in 
gang is gezet, een schot in de roos is. Een 
inloopmiddag op de basis met een spreker 
was het volgende programmapunt. Een 
lezing van de majoor Paul Petersen van 
de Bergingsdienst. Een geweldig mooi 
verhaal, goed gedocumenteerd en vlot

bestuurskamer hadden vermaakt met een 
spelletje, kwamen er weer bij. Tegen half 
vijf trok het bestuur zich terug in de keuken 
om de inmiddels binnen gekomen warme 
maaltijd klaar te maken voor uitserveren. 
Ook dat liep als een trein en iedereen was 
zeer tevreden over het gebodene. Bij het 
afscheid nemen na de maaltijd hoorde je 
hier en daar de groet: tot 18 of 19 juni, of 
te wel: de Luchtmachtdagen.

gepresenteerd; een graag geziene gast. 
Heel mooi dat een week of wat later 
een uitgebreide reportage over de 
Bergingsdienst op de televisie was te zien, 
alsof we het zo gepland hadden. 
En dan, via de Luchtmachtdagen, het 
WK voetbal, de Vierdaagse en de Tour 
de France ineens midden in de vakantie. 
Even rustig aan met onze activiteiten in de 
vakantie periode, maar wel met de planning 
voor de 2e helft van dit jaar op zak, dat 
belooft weer wat.

L



SEPTEMBER

Social7 Arnhem

Kleine Social8 Den Haag

Herfstsocial14 Volkel

Bijeenkomst "Na de vakantie" plus maaltijdRhenen14

Jaarlijkse bustocht15 Twenthe

Bezoek Paleis Soestdijk16 Woensdrecht

BBQ23 Soesterberg

Bezoek Bronbeek23 Leeuwarden

Bingo24 Arnhem

social en maaltijd29 Twenthe

Uitje (Optioneel)Eindhoven30

OCTOBER

Busreis naar ???? Plus maaltijd12 Rhenen

Battlefieldtour WalcherenWoensdrecht14

Mossel-, kaas-, en wijnmiddag15 Arnhem

Reunie/maaltijd (mosselen?)19 Leeuwarden

Social met Indische maaltijd26 Nw. Milligen

Najaarsbijeenkomst27 Den Haag

NOVEMBER

Bijeenkomst plus maaltijd9 Rhenen

Social9 Arnhem

Najaarssocial10 Soesterberg

NajaarssocialEindhoven16

Grote Social/reunieGilze Rijen17

Najaarsbijeenkomstde Peel17

Bezoek museum "Bevrijdende Vleugels" te Best18 Woensdrecht

Bezoek Wouda-gemaal te LemmerLeeuwarden23

WinterkostsocialVolkel23

Excursie, nader te bepalenTwenthentb

DECEMBER

BingoArnhem3

UitstapjeArnhem13-17
Bingo plus KerstmaaltijdRhenen14

KerstdinerArnhem21

JANUARI 2011

NieuwjaarsbijeenkomstArnhem9

VERENIGINGSAGENDA 2010 (Voor zover bij de redactie bekend)

Maand CGPA ActiviteitDatum

LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP
Nummer 4 Uiterste inleverdatum kopij 30 oktober 2010medio december in de bus

Noot: Uiterste inleverdatum wil niet zeggen dat dan een ieder begint met aanleveren van kopij !!!

Jaarvergadering +
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(Noot Redactie: Aangezien deze editie van KLuPActief 
pas enkele dagen voor de uiterste inschrijvingsdatum 
verschijnt, is deze datum wat ‘opgerekt’. Geeft u 
zich daarom z.s.m. alsnog op als u deze reünie wilt 
bijwonen!)

Reünie voor alle oud-medewerkers 
1LVG

Met vriéndelijk groet,
DE COMMISSIE:
H.H. Mounier
Kempenland 12, 5171 HC Kaatsheuvel, Tel. 0416-272308
P.C.M. Jacobs
Laan van Tongerlo 30, 5131 CC Alphen, Tel. 013-5082155
W.M. Singerling
W. Alexanderstr 60, 5111 AC Baarle Nassau, Tel. 013-5079431

i

Het is alweer 13 jaar geleden dat 1 
LVG (1ste Luchtmacht Verbindmgs 
Groep, voorheen 45 LIJVE - 45ste 
Luchtmacht Verbindings Eenheid, 
LSD-Luisterdienst) is opgeheven. 
In verband hiermee wordt er 
een reünie georganiseerd op 
woensdag 13 oktober 2010. 
Vanwege de bijzonder goede 
ervaringen houden we de reünie 
weer in Baarle-Nassau, in het 
Showcooking restaurant Wok Wonderland, Stationsstraat 8.
U bent (met of zonder Uw partner) daarbij van harte 
welkom.
Het programma van deze dag:
- 11.00 uur Aankomst
- 12.00 uur Aanvang maaltijd, “Luxe brunchbuffet"
- Van 11.00 tot 15.00 uur Wat er op een reünie zoal 

gedaan wordt.
- 15.00 uur Afsluiting.
U zult wel begrijpen dat hier enige kosten aan zijn 
verbonden. Wij hebben alles in het werk gesteld 
om deze kosten zo laag mogelijk te houden. Zij zijn 
geraamd op € 26,25 per persoon. U kunt zich voor 
deelname aan deze reünie opgeven door betaling van dit 
bedrag f€ 26,25 pip) op rekeningnummer: 1166.99.159 
ten name van: W.M. Singerling te Baarle Nassau, inzake 
Reünie de Kiek en met vermelding van uw naam en 
adres. In verband met de reserveringen dient deze 
betaling uiterlijk 13 september a.s. te geschieden. Kent 
U nog een oud-medewerker die niet van deze reünie 
op de hoogte is: licht hem of haar a.u.b. even in, ons 
adressenbestand is mogelijk niet geheel up to date. De 
reüniecommissie hoopt op 13 oktober zoveel mogelijk 
oud-medewerkers te mogen begroeten.

Mededeling van CLSK/KAB/ 
CCPKLu over de nieuwe Defensie 
Raamregeling Faciliteiten voor 
onder meer de postactieven.
Het defensiebeleid is erop gericht om de banden 
met en tussen verenigingen van veteranen, oorlogs- 
en dienstslachtoffers en postactieven in stand 
te houden. In een nota "Zorg voor veteranen in 
samenhang"(Tweede Kamer, 1989 - 1990, 21490, 
nr. 2) neergelegd. Het bieden van reüniefaciliteiten 
maakt deel uit van die hoofdlijnen. Specifiek 
voor postactieve medewerkers geldt sinds het 
arbeidsvoorwaardenakkoord 1997 - 1999 eveneens 
een reüniefaciliteit. De laatste jaren hebben 
zich zodanige ontwikkelingen voorgedaan met 
betrekking tot de doelgroepen dat het noodzakelijk 
is de Regeling Reüniefaciliteiten Veteranen en 
Postactieven van 1 maart 2003 te vervangen. De 
nieuwe huidige regeling waarover deze mededeling 
gaat voorziet in die vervanging.
Met deze nieuwe regeling, die inmiddels in handen 
is van de Voorzitters van de Regionale Contact 
Groepen, worden de faciliteiten uitgebreid met 
de mogelijkheid om jaarlijks een tegemoetkoming 
in de onkosten voor het houden van een reünie 
te ontvangen. De tegemoetkoming is verhoogd. 
Een uitzondering hierop is gemaakt als een reünie 
op zaterdag wordt gehouden. Dan geldt de 
tegemoetkoming eenmaal per twee kalenderjaren, 
omdat de onkosten en de vergoeding dan hoger 
uitvallen. Ook is de groep postactieven die valt 
onder deze regeling uitgebreid door de periode in 
dienst terug te brengen naar 12 jaren.
In deze nieuwe regeling worden ook belangen
verenigingen aangemerkt als reünievereniging. 
Dat betekent dat ook belangenverenigingen 
onder de voorwaarden zoals opgenomen in deze 
regeling, voor zover ze van overheidspersoneel en 
aangesloten zijn bij een centrale van overheids
personeel vallende onder het Besluit georganiseerd 
overleg sector Defensie, gebruik kunnen maken 
van de reüniefaciliteiten.
Het voornemen bestaat niet bij CLSK om, op 
basis van deze nieuwe regeling, af te wijken van 
het huidige beleid ten aanzien van de Regionale 
Contact Groepen. Dit houdt in dat het toekennen 
van faciliteiten voorbehouden blijven aan de 12 
Regionale Contact Groepen bij de KLu, die reünies 
en socials organiseren in "all-ranks” - verband.
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Terug ontvangen KLuPActief. Wie kan ons informatie geven?

N.B.: Om de database van het lezersbestand actueel te houden worden deze namen bij de deadline van de volgende KLuPActief uit de database verwijderd.

KLuPActief

Oproep
Ik ben op zoek naar de mannen op deze foto, behalve 
de drummer want dat ben ik zelf. In 1966 zat ik bij 
de luchtmacht in Den Helder (Deibel kamp). Ik zelf 
was dienstplichtig en de anderen op de foto waren 
beroepsmilitairen en we speelden in een band. Daar de 
luchtmacht in Den Helder al jaren geleden is opgedoekt 
zijn de jongens van de band verhuisd, en dan ben je 
alles kwijt. Het gaat om de namen van links naar rechts 
op de foto: Sgt1 Ron v.d. Broek, Sgt1 Leo Coenraad, de 
zanger was toen al opgestapt, en als laatste Sgt1 Dick 
v/d broek. IK zou graag willen weten waar deze mannen 
gebleven zijn. Alle vier de mannen zaten op het site 
in een bunker. Wie helpt mij verder? Jaap Klaassen uit 
Medemblik. Tel. 0227 - 54 4000, 
e-mail jaap.klaassen@quicknet.nl

Adres
Ammunitiehaven 633
Sternlaan 16
Bloemhofstraat 4

Plaats
Den Haag
Vlijmen
Alphen a/d Rijn

Gezocht
Om mijn verzameling KluPActief-tijdschriften te completeren 
ben ik op zoek naar het allereerste nummer (in kleur) 
van de KluPActief.
Het gaat hierbij om het nummer van 4 juni 2002
(1e jaargang nr. 4)
In dien u bereidt bent dit exemplaar af te staan (evt. 
tegen vergoeding) dan vraag ik u contact mij op te 
nemen middels tfn. 0517-394748 of via e-mail: 
secr.palwd@gmail.com
Bij voorbaat dank, Piet Glas secretaris CGPA- 
Leeuwarden.

Naam
Ansems, W.C.J.
Man v/d Wiel, W.A.H.
Stege ter, A.

Wie maakt óns wijzer?
Als lid van de GGPA Volkel maar vooral als medewerker 
van de Traditiekamer Typhoon van de vliegbasis Volkel 
wil ik graag een oproep plaatsen. Waar gaat het om? 
Wel, samen met de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 
zijn we bezig met een studie naar de infrastructuur van 
de Nederlandse vliegvelden in oorlogstijd en van de 
aanwezige hangaars in het bijzonden. Daarom tonen we 
een foto van hangaars, gemaakt kort na de bevrijding, 
op een Nederlands vliegveld. Onze vraag aan de lezers 
van KluPActief is: "Wie weet iets van deze hangaars?”. 
Uw reactie graag mailen naar: rwildekamp@wanadoo.nl .

Herhaling aankondiging reünie 
Op zaterdag 16 oktober 2010 wordt van 14.00 tot 
21.00 uur een reünie voor (oud) KLu Verb/CIS 
Officieren (en partners) gehouden in de Kumpulan 
Bronbeek te Arnhem. Ook oud Elek. Officieren (en 
partner) met affiniteit voor Verb/CIS zijn welkom.
Info: aartvandenberg@tiscali.nl

Postcode
2511 XS
5251 XD
2406 BS

c

mailto:jaap.klaassen@quicknet.nl
mailto:secr.palwd@gmail.com
mailto:rwildekamp@wanadoo.nl
mailto:aartvandenberg@tiscali.nl
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iNice 10 nave...

KLuPActief

European Military Aviation Scènes 

- in full colour - 

Part 5:The Noughties

Onlangs verschenen
Van de hand van Willem Helfferich, 
bekende luchtvaartpublicist en 
tevens hoofdredacteur van de 
Koninklijke Nederlandse Vereniging 
"Onze Luchtmacht” is onlangs 
verschenen het vijfde deel van de 
serie European Military Aviation 
Scenes - in full colour - Dit deel 
is getiteld: Part 5: The Noughties, 
en vormt het sluitstuk in een serie 
die per decennium een beeld geeft 
van een select deel van de militaire 
luchtvaart in Europa en die begon 
met de jaren zestig. De totale serie 
omspant daarmee een periode 
van vijftig jaar. Dit deel bevat 358 
kleurenfoto’s van militaire vliegtuigen 
gefotografeerd in Europa, de VS 
en Afghanistan tussen 2000 en 
2009. Het boek omvat net als de 
voorgaande vier delen 144 pagina’s 
van zwaar, matglanzend 150 grams 
papier in het formaat 21 x 24 cm 
(staand). De omslag is van extra dik 
300 grams papier en gelamineerd. 
De tekst is geheel in het Engels. 
European Military Aviation Scenes - 
in full colour- Part 5: The Noughties 
is verkrijgbaar in de gespeciali-

Jachtvliegers in de Koude Oorlog, 
flirten met de dood?
Het boek is samengesteld 
en bewerkt door Steve Netto 
(Commodore-vlieger KLu bd). De 
lay-out & eindredactie is in handen 
van Martin Leeuwis (Elt-vlieger 
KLu bd, gezagvoerder KLM), Het 
boek geeft een onthullend beeld 
met betrekking tot de avontuurlijke 
wereld van de Jachtvliegers van 
de Koninklijke Luchtmacht en 
bij de Marine Luchtvaart Dienst. 
Jachtvliegen was vooral in de 
beginperiode een uiterst gevaarlijk 
beroep. De bloedstollende 
verhalen van ontsnappingen aan 
de dood, onthullende stories, 
nucleaire operaties tijdens de Cuba 
crisis, maar ook de vaak bizarre, 
humoristische soms ongelooflijke 
belevenissen, laconiek - maar 
met een serieuze achtergrond - 
beschreven door de vliegers zelf. 
Een prachtig verzorgd boek met 
ruim 160 verhalen en ca. 160 vele 
- nog niet eerder gepubliceerde 
foto's - in kleur en zwart/wit is een 
aanwinst voor uw boekenkast. 
Het boek (ca 360 blz.), is voor 
€ 19,95 vanaf 1 november a.s. 
in de boekhandel en online

seerde luchtvaartboekhandel. Echter, 
de lezers van KLuPActief kunnen 
het boek per post thuisgestuurd 
krijgen voor dezelfde prijs van 
€ 29,- door overmaking van dit 
bedrag op girorekening 2157711 
t.n.v. W.E Helfferich te Hilversum, 
onder vermelding van ‘EMAS5’. 
Daarbij is het wel belangrijk bij 
de betaling uw adres duidelijk te 
vermelden. Voor eventuele 
informatie kunt u mailen naar: 
willem.helfferich@xs4all.nl

!

i
DVD aanbieding F-16
De DVD (deel 6) belicht de KLu 
F-16 vanaf zijn introductie tot heden. 
Deze extra lange documentaire 
(120 minuten) wordt aangevuld 
met een diepgaande reportage 
over de startprocedure van de 
F-16. De serie komt tot stand 
in overleg en in samenwerking 
met de Luchtmachtleiding en 
het Nederlands Instituut voor 
Militaire Historie (voormalige Sectie 
Luchtmacht Historie). U kunt in het 
bezit komen van deze DVD door 
overmaking van € 21, (inclusief 
verzendkosten) op rekening 
43.59.47.656 ten name 
van Waldemar Producties te 
Rotterdam onder vermelding 
van: Deel 6.
Tevens dient u uw adres te 
vermelden. De website 
www.waldemarproducties.nl geeft 
uitgebreide informatie over de vijf 
reeds eerder verschenen delen.

mailto:willem.helfferich@xs4all.nl
http://www.waldemarproducties.nl
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Toen de Starfighter zo'n 
10 jaar oud was werd rond 1972 
uitgekeken naar een opvolger 
die eind ja ren ‘70 moest worden 
ingevoerd. Een select team van 
KLu- vliegers was door de Staf 
aangewezen om de eventuele 
kandidaten eens nader aan de tand 
te voelen. Prima opdracht, je wordt 
door de vliegtuigindustrie in de 
watten gelegd, uitstekende diners, 
leuk nachtclubbezoek en demoflights 
in een van de nieuwe types die ze o

zo graag aan je willen verkopen. Zo 
ook op de Franse testbases /stres bij 
Marseille waar de jet hotshots Mat, 
Dré, Jan en Kick zich opmaakten 
om de Dassa uit Mi ra ge F1 eens 
grondig te evalueren. Fransen zijn 
altijd prima in ’t Engels als het om 
lucratieve handel gaat, dus een hele 
ochtend van gelikte briefings om de 
‘eF-un’ aan te prijzen. Daarna ‘n dijk 
van een demo show van de fabrieks 
testvlieger, iets van Jean-Pierre 
Expury maar dan zonder ‘de Saint' 
ervoor, zo zag ie er ook niet naar 
uit. Na afloop zwierde hij vloeiend 
met zijn cleane F-1 pa! voor het 
gezelschap, stampte boven op zijn 
remmen, zodat de messcherpe neus 
indrukwekkend richting de taxibaan 
zwiepte. Trés imposante!
Dan de gebruikelijk tralala van kist 
en cockpit bekijken, met uitleg van 
de trotse chef ingenieur. Tot vlieger 
Mat, die een goed vlieghandje heeft 
het niet langer kan uithouden en zich 
in het krappe cockpitje wringt, om 
de echte 'feel' te proeven. De andere 
‘Ollandais’ staan er grinnikend bij 
want even later vraagt Mat in zijn 
beste Frans of hij een eindje mag 
taxiën. Heftige en gesticulerende 
"Ne pas possible’s" eerst, maar ja 
je wilt wat verkopen....Dus “O.K., 
eh mais soiez prudent eh". Mat 
op een kussen in de schietstoel, 
natuurlijk geen parachute om en 
een lullig headsetje mee om, de 
verkeerstoren te kunnen horen. Er 
zit 500 Ibs brandstof in de tank, 
nagenoeg leeg dus. Een rondje 
taxiën voor het gevoel moet genoeg 
zijn. Martin komt spontaan op het

Disaster is building upü Paniek 
alom, vooral bij de Fransen, die hun 
mooie miljoenen speeltje Mi ra ge F1 
al in diggelen voor zich wanen. “Quel 
debacle, oh la la debacle!" Dré ,Kick 
en Jan vrezen ook het ergste, bijna 
zonder peut moet de 1e landing 
gelijk goed zijn, niks oefenen, geen 
parachute, niet best. Maar ja die 
Mat heeft prima vlieggevoel, koel als 
een kikker slaagt hij erin een rondje 
te maken terug naar finals van de 
landingsbaan en zet de F1 kist best 
wel netjes neer. Hij heeft nog net 
genoeg fuel om nog terug te taxiën 
ook, maar stopt toch iets minder 
zwierig dan de Franse piloot en 
opent met een verontschuldigende 
grijns de canopy. De chef engineer 
is niet blij maar zoveel vakmanschap 
hadden die Fransen nou ook weer 
niet verwacht en niet lang daarna 
volgen de flessen champagne en 
de toasts op de goede afloop. De 
Fransen hebben altijd gedacht dat 
hij het express deed, maar wij wisten 
wel beter.... Enfin de Mirage F-1 is 
het nooit geworden...."

idee ook een simulated take-off te 
maken, effe in full afterburner moet 
kunnen.... Tijdens de run over de 
echte startbaan -dat wel- kan hij de 
throttle niet terug krijgen uit de AB 
stand vanwege een stom palletje 
dat de F-104 niet heeft, en schiet als 
een raket met die lichte kist omhoog, 
tegen wil en dank. Met 500 lousy Ibs 
aan boord, mind you!

I
1
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verkrijgbaar. Misschien een idee 
als Sinterklaasgeschenk of als 
cadeautje voor onder de kerstboom?
Voorinschrijving voor KLuPActief- 
lezers is daarvóór reeds mogelijk 
met ruim 25% korting voor € 15,75 
incl. verzendkosten, via website 
www.jachtvliegersboek.nl.
Om u een idee geven van wat u 
kunt verwachten volgt hier een klein 
fragment uit het boek. Het klinkt 
ongelofelijk, maar het is toch echt 
gebeurd:

http://www.jachtvliegersboek.nl


=

36

Wie maakt me wijzer
(door Bert van den Broeke)

foto 2

KLuPActlof

Ook deze keer is gebleken dat onze PA-ers een 
schier onuitputtelijke bron van informatie vormen. 
De response die u hebt gegeven is geweldig en voor 
aanvulling van de KLu documentatie bij het NIMH 
zijn uw bijdragen zeer welkom. Het digitaliseren van 
het voormalige SLH fotobestand gaat gestaag verder, 
maar gezien de bezuinigingen die ook het NIMH 
treffen vrees ik dat het langer gaat duren dan gepland 
voordat het fotobestand via Internet toegankelijk is."

Foto 2
Deze foto is begin jaren 70 genomen op Eindhoven en 
toont de parachute droogtoren van het W.C. WU met 
daarvoor de ladderwagen van de brandweer uit Geldrop. 
Voor de nieuw ingevoerde mobilofoons van het type 
Motorola CD 100 dienden de antennes hoog geplaatst 
te worden. De mobilofoonantenne op de droogtoren 
zou worden aangebracht door de Mastenploeg van het

Foto 1
Deze, in 1975 gemaakte, opname toont de allereerste 
uitvoering van een trekstang voor de Bo-105. Op 
de achterkant van de Bo-105 skids werden wieltjes 
geplaatst en het geheel werd met een pompje opgekrikt 
waardoor de heli van achter iets omhoog kwam. Daarna 
werd de Bolkow van achteren naar beneden getrokken 
zodat de gele trekstang aan de voorkant van de skids 
kon worden vastgemaakt. Omdat achter de heli altijd 
iemand moest mee lopen kon deze trekstang alleen voor 
korte afstanden worden gebruikt. Er is daarom door de 
toenmalige GPLV een “trekconstructie” uitgedacht en 
geconstrueerd die onder de skids van de Bo-105 kon 
worden geplaatst en waarmee grotere afstanden konden 
worden afgelegd.

DELM maar voor het karwei was een hoogwerker of 
ladderwagen nodig. Via het “old boys netwerk" werd de 
commandant van de vrijwillige brandweer in Geldrop 
(voormalig KW brandweerman Vliegbasis Eindhoven!) 
bereid om zijn, pas verworven, ladderwagen in te zetten 
t.b.v. de mastenploeg. Tegen inlevering van 2 kratjes bier 
werd het karwei geklaard!

!
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Foto 4
Deze omgebouwde HANOMAG werd eind 60er jaren 
gebruikt t.b.v. de verbindingen voor de GGW’s. Op 
het dak een Steraco telescoopmast (maximale hoogte 
10 m ) met antenne. Deze hoogte was onvoldoende 
voor goede verbindingen en na veel experimenteren 
is de CLARK mast ( 20 meter, te verlengen tot 30m!) 
in gebruik genomen. Zoals vele verbindingsvoertuigen 
uit die tijd was ook de HANOMAG tijdens oefeningen 
zwaar beladen en “niet vooruit te branden” laat staan op 
onverharde wegen.

Foto 5
Vliegbasis Gilze-Rijen, links is bunker 500 en rechts het 
hoofdgebouw. Links aan de muur van het hoofdgebouw 
staan 2 luchtflessen die de luchthoorn op de mast die 
ervoor staat van lucht voorzien bij alarm.

Foto 3
De mevrouw op deze foto is mevr Dimf Tromp (Dimphy 
Thomsin?). Zij was werkzaam op het Beatrix kamp 
in Eindhoven en heeft lange tijd de aardappels voor 
de Officiersmess gepit. Zij stond bekend als hele 
sympathieke vrouw die altijd goed gehumeurd was.

Foto 2
Wie is bekend met de functie(s) van deze beeldbuis en 
de bijbehorende apparatuur?

Foto 1
Op deze foto ziet u een antenne in de buurt van 
Hoenderlo. De opname stamt mogelijk uit halverwege de 
zestiger jaren. Is deze antenne een “direction finder"?

Ook nu weer heb ik een aantal foto’s uit ons archief 
opgediept waarover we graag wat meer willen weten. 
Misschien kunt u ons daarbij helpen. Het betreft de 
volgende foto’s:

Foto 6
Een Landroverjeep met daar achter gekoppeld een
P 250 poederblusvoertuig met een inhoud van 250 Kg 
bluspoeder. Deze combinatie maakte indertijd deel uit 
van de KL brandbeveiliging van de GPLV.
De combinaties werden bemand door dienstplichtige 
KL soldaten.

7^
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foto 1

I

foto 3

KLuPActief

Foto 3
Op deze foto ziet u Politie, GPLV-vliegers en een 
Alouette-lll in Groningen. Wat was de reden voor deze 
GLPV-invasie in het Hoge Noorden?

Foto 5
Herkent u dit gebouw en wat is de relatie met de KLu?

N.B.: Als iemand naar aanleiding van deze nieuwe 
foto’s een verhaal heeft in de vorm van persoonlijke 
ervaringen, anekdotes of andere informatie wat 
interessante kopij zou kunnen zijn voor de lezers 
van ons lijfblad, dan dit graag sturen naar Ko 
Norg, zijnde de redacteur van KLuPActief. (e-mail: 
konorg@planet.nl)

Weet u iets van deze foto's? Dan graag uw reacties 
uitsluitend sturen naar:
B. van den Broeke
Pr. Kennedylaan 212
2343GW Oegstgeest
Tel: 071-5173626
E-mail: bertirene@casema.nl

!
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Het gaat om onderstaande voorzieningen:
a. Woonvoorzieningen

Aanpassingen aan uw huis zodat u zelf
standig kunt (blijven) wonen.

b. Vervoersvoorzieningen
Vervoersvoorzieningen stellen mensen 
met een beperking in staat zelfstandig 
hun sociale contacten te onderhouden, 
bijv Regionale Taxi of scootmobiel .

c. Rolstoelen
d. Parkeervoorzieningen

Parkeerkaarten en parkeerplaatsen voor 
gehandicapten

e. Huishoudelijke hulp
Hulp voor mensen die tijdelijk of perma
nent niet hun eigen huishoudelijke taken 
kunnen uitvoeren.

Voor sommige voorzieningen moet een 
eigen bijdrage worden betaald. De hoogte 
van de eigen bijdrage is afhankelijk van 
het inkomen.

Het is belangrijk dat iedereen zo lang 
mogelijk zelfstandig blijft wonen en kan 
blijven meedoen in de samenleving. Voor 
sommige mensen is dat met eenvoudig, 
zoals voor ouderen, chronisch zieken 
en mensen met een lichamelijke of 
geestelijke aandoening. Omdat de 
gemeenten de WMO uitvoeren biedt deze 
op verschillende manieren ondersteuning 
aan. Dat zijn de individuele voorzieningen 
van de WMO.

Doel WMO:
• Integraal beleid zodat kwetsbare bur

gers zo lang mogelijk zelfstandig kun
nen blijven wonen (ondersteuning op 
het terrein van wonen, zorg en welzijn).

• De druk op de AWBZ wordt verlicht.
• De stijging van de kosten van de zorg 

wordt teruggedrongen

De inhoud van de zorg
Een specialist ouderengeneeskunde 
beoordeelt vanuit zijn kennis en ervaring 
welke zorg en behandeling een patiënt 
nodig heeft. Hij onderzoekt de gezondheid

Voor wie?
Een specialist ouderengeneeskunde 
behandelt en begeleidt bijvoorbeeld 
ouderen met ziekten als diabetes, 
dementie, parkinson, osteoporose, 
COPD, korsakov, hartfalen, MS, beroerte, 
hersenletsel en psychische problemen. 
Ook jongere patiënten met vergelijkbare 
complexe aandoeningen kunnen terecht 
bij de specialist ouderengeneeskunde. 
Daarnaast verlenen deze specialisten zorg 
aan ouderen die moeten revalideren. Ook 
zijn ze deskundig en ervaren in zorg voor 
patiënten die naar verwachting binnen 
enkele maanden overlijden. Dat is de 
zogeheten terminale en palliatieve zorg.

WET MAATSCHAPPELIJKE 
ONDERSTEUNING (WMO).
Bron: Kon. Ver. Eervol ontslagen Officieren 
Ned. Krijgsmacht (KVEO)

AANVRAGEN WMO-VOORZIENINGEN
Voor het aanvragen van een WMO- 
voorziening kan men terecht bij het 
WMO-loket van de gemeente alwaar men 
woonachtig is. De WMO-klantmanager 
van de gemeente onderzoekt welke 
voorzieningen men nodig heeft, meestal 
wordt een afspraak gemaakt voor een 
huisbezoek. De gemeenten beschikken 
over folders/brochures m.b.t. de 
WMO-voorzieningen. Aanvragen van 
onderhavige voorzieningen kan het hele 
jaar door geschieden.

DE SPECIALIST OUDERENGENEES
KUNDE
Voor kwetsbare ouderen en chronisch 
zieken
Bron: KVEO

Algemeen
Voor een goede behandeling 
en begeleiding van ouderen en 
chronisch zieken met diverse 
gezondheidsproblemen, is specifieke 
kennis en ervaring nodig. Daarom zijn 
er artsen die hierin gespecialiseerd 
zijn. Vroeger heette zo’n specialist 
“verpleeghuisarts". Maar kwetsbare 
ouderen wonen al lang niet meer 
alleen in een verpleeghuis. Daardoor 
is deze zorg de laatste jaren ook 
buiten de verpleeghuizen nodig en 
beschikbaar. De naam van de specialist 
is zodoende veranderd in “specialist 
ouderengeneeskunde". Specialisten 
ouderengenees-kunde zijn net als andere 
specialisten officieel geregistreerd. 
“Ouderdom komt met gebreken" is een 
kreet die vaak gebezigd wordt. En nu 
ouderen steeds ouder worden, zijn er 
steeds meer mensen met meerdere 
aandoeningen tegelijk. Een specialist 
ouderengeneeskunde is speciaal opgeleid 
om zulke patiënten te behandelen en te 
begeleiden.

Zorg en Welzijn
(door J.C.J.M.(Jos) Janissen)

Het Nederlandse zorgstelsel kent 3 pijlers:
• Zorgverzekenngswet (Zvw): voor 

kortdurende medische zorg;
• Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

(WMO): welzijnswet die ondersteuning 
regelt voor kwetsbare doelgroepen;

• Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ): voor langdurige medische 
zorg.

Prestatievelden WMO:
1. Het bevorderen van sociale samenhang 

en leefbaarheid in dorpen, wijken en 
buurten

2. Preventiegerichte ondersteuning 
voor jongeren met problemen met 
opgroeien en van ouders met 
opvoedingsproblemen

3. Informatie, advies en 
chëntondersteuning

4. Ondersteuning van mantelzorgers en 
vrijwilligers

5. Het bevorderen van de deelname aan 
het maatschappelijk verkeer en van het 
zelfstandig functioneren van mensen 
met een beperking (lichamelijk of 
psychisch

6. Het verlenen van voorzieningen aan 
mensen met een beperking (lichamelijk 
of psychisch) t.b.v. hun zelfstandig 
functioneren of hun deelname aan het 
maatschappelijk verkeer

7. Maatschappelijke opvang, waaronder 
vrouwenopvang en huiselijk geweld

8. Het bevorderen van openbare 
geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

9. Het bevorderen van verslavingsbeleid
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van een patiënt en verzorgt eventueel 
de behandeling. Ook adviseert hij over 
behandeling en zorg door anderen. Wat 
is er wenselijk, wat is er haalbaar en wat 
moet daarvoor geregeld worden?

“Kwaliteit van leven” centraal
Voor zijn advies kijkt de specialist 
ouderengeneeskunde niet alleen 
naar de ziekte(n), maar óók naar de 
gevolgen ervan. Wat zijn de gevolgen 
van de gezondheidsproblemen voor 
het dagelijks leven van de patiënt en 
zijn omgeving? Welke mogelijkheden 
zijn er om zo veel mogelijk uit het leven 
te blijven halen? Wat betekenen uw 
beperkingen concreet? Hoe kunnen 
we ervoor zorgen dat ze u zo min 
mogelijk belemmeren'?’ De antwoorden 
op zulke vragen zijn de basis voor de 
behandeling en zorg die de specialist 
ouderenzorg voorstelt. Er is veel 
aandacht voor de kwaliteit van het 
leven van de patiënt. De specialist 
ouderengeneeskunde volgt de patiënt 
gedurende langere tijd. Zodoende kan 
hij goed nagaan of de behandeling 
en zorg er daadwerkelijk toe leiden 
dat de patiënt maximaal volgens de 
eigen wensen kan blijven leven. Waar 
dat mogelijk is, overlegt de specialist 
ouderengeneeskunde ook met u over de 
langere termijn. Hoe zal uw ziekte zich 
ontwikkelen? Wat is de beste manier 
om u voor te bereiden op eventuele 
veranderingen? Zijn er levensvragen 
die u bezighouden? Overweegt u af te 
zien van een bepaalde behandeling? De 
specialist ouderengeneeskunde biedt 
een luisterend oor, geeft deskundig 
advies en respecteert uw wensen.

Lijn in behandeling en zorg 
Vaak is de specialist 
ouderengeneeskunde ook degene die 
verschillende vormen van behandeling 
en zorg op elkaar afstemt. Daarvoor 
werkt hij samen met bijv, de huisarts, 
de psycholoog, verpleegkundigen en 
verzorgers, de fysiotherapeut, een 
diëtist, de thuiszorg, maatschappelijk 
werk en andere artsen die bij de 
zorg betrokken zijn. De specialist 
ouderengeneeskunde stemt ook de zorg 
van medici en niet medici op elkaar af.

Verenso is de vereniging van 
specialisten ouderengeneeskunde. De 
centrale doelstelling van Verenso is de 
kwaliteit van de beroepsuitvoering op 
een hoger plan te brengen. Speciaal 
voor patiënten, familieleden en 
mantelzorgers is er door Verenso een 
website ontwikkeld alwaar men voor 
nadere informatie terecht kan: www. 
specialistenouderengeneeskunde.nl

Hoe schakelt u een specialist 
ouderengeneeskunde in?
Iedere oudere of chronisch zieke met 
ingewikkelde gezondheidsproblemen 
kan een specialist ouderengeneeskunde 
inschakelen. Meestal gaat dat 
via de huisarts. U kunt ook zelf 
contact opnemen met een specialist 
ouderengeneeskunde. De specialist 
ouderengeneeskunde zorgt dan voor 
afstemming met uw huisarts. Informeer 
daarvoor bij het plaatselijk verpleeghuis.

Uiteraard gebeurt dat in nauw overleg 
met de patiënt zelf, mantelzorgers, 
vrijwilligers en familieleden.

De specialist ouderengeneeskunde:
• Komt in beeld wanneer een patiënt 

geconfronteerd wordt met meerdere 
problemen op lichamelijk, psychisch 
en sociaal gebied;

• Bezoekt bij voorkeur aan huis om 
onnodige belasting van de patiënt te 
vermijden:

• Werkt in teamverband samen 
met in geriatrie gespecialiseerde 
verpleegkundigen, fysiotherapeuten, 
diëtisten, ergotherapeuten en 
psychologen:

• Heeft een regisserende rol voor de 
medische en niel-medische zorg.

bepalen. Een keurmerk garandeert niet 
meer dan dat het product of de diensten 
aan de eisen van dat keurmerk voldoet. 
Dat geldt ook voor de gezondheidszorg. 
Keurmerken in de zorg zeggen meer 
over de organisatie en de processen 
dan over de kwaliteit van de arts 
en de behandeling. Het is natuurlijk 
wel zo dat als in een ziekenhuis alle 
randvoorwaarden (medische apparatuur, 
hygiëne en bedrijfsprocessen) in orde 
zijn, de kans groter is dat ook de 
kwaliteit van de zorg goed is. 
Een keurmerk dat in een aantal 
gevallen wel iets zegt over de kwaliteit 
van de zorg is het keurmerk voor 
de zelfstandige klinieken Nederland 
(ZKN). Onder de branchorganisatie 
ZKN vallen privéklinieken, die 
voornamelijk onverzekerde zorg leveren 
(zoals cosmetische behandelingen) 
en zelfstandige behandelcentra 
(ZBC’s). Deze centra leveren zowel 
verzekerde zorg uit het basispakket 
(zoals staaroperaties), als met- 
verzekerde zorg. De klinieken met het 
ZKN-keurmerk -dat drie jaar geldig 
is- worden niet alleen jaarlijks door het 
onafhankelijke certificeringsinstituul 
Kiwa gecontroleerd, er vinden ook 
regelmatig visitaties door de eigen 
beroepsgroep plaats. De Inspectie 
voor de Gezondheidszorg (IGZ) juicht 
dat toe omdat alleen controle op de 
processen en organisatie van een 
kliniek niet voldoende is. Daar waar 
aan het keurmerk een visitatie door de 
beroepsvereniging is toegevoegd, kun 
je meer zeggen over de kwaliteit van 
zorg. De IGZ vindt het wel jammer dat 
de waarde van het ZKN-keurmerk niet 
voor alle specialismen gelijk is, omdat de 
beroepsgroepen verschillende termijnen 
voor hun visitaties hanteren. Zo worden 
bijv, de klinieken voor refractiechirurgie 
(ooglaseren en implanteren van lenzen) 
één keer in de drie jaar bezocht door 
de eigen beroepsvereniging, het 
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. 
Andere klinieken worden minder 
frequent of niet systematisch bezocht.

Strenge eisen
Op dit moment zijn er circa 90 klinieken 
lid van de ZKN, waarvan iets meer

KEURMERKEN IN DE GEZONDHEIDS
ZORG
Bron: Consumentenbond
Keurmerken zeggen minder dan de 
consument denkt. Dat is gebleken uit 
een enquête die de Consumentenbond 
heeft gehouden. Ook in de gezond
heidszorg biedt een keurmerk niet altijd 
garantie op kwalitatief goede zorg. 
Iedereen mag een keurmerk bedenken 
en daarbij zelf de randvoorwaarden

specialistenouderengeneeskunde.nl
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dan de helft het keurmerk nog moet 
halen (zie voor de klinieken met een 
keurmerk www.zkn.nl). Dat laatste 
komt vooral doordat de organisatie de 
afgelopen jaren snel is gegroeid. Om 
het keurmerk te verkrijgen, moeten de 
klinieken aan veel eisen voldoen. Zo 
moeten zij onder meer vastleggen op 
welke manier ze de kwaliteit garanderen 
op het gebied van infectiepreventie 
en wie welke verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden heeft. Verder 
worden er eisen gesteld aan het 
traject dat een patiënt doorloopt, van 
informatieverstrekking tot de zorg na de 
ingreep. Ook moeten klinieken afspraken 
maken met ziekenhuizen in de buurt voor 
het geval er een medische noodsituatie 
ontstaat. Vooral voor degene die 
een behandeling in een laserkliniek 
wil ondergaan, is het ZKN-keurmerk 
interessant.

Volgens de Stichting Harmonisatie 
Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg (HKZ), 
die het keurmerk uitgeeft, moet het 
toekennen van het certificaat op den 
duur wel degelijk tot betere zorg leiden. 
Info website: www.hkz.nl

2. Het Kantoor Veiligheid zorgt voor de distributie 
wachthebbende instantie.

De Centrale Coördinator Postactieven Klu, 
Lt-Kol. bd. H.P. Out

deel aan de toetsing door het NIAZ. Zij 
verplichten zich hiermee voortdurend 
te werken aan een verbetering van de 
kwaliteit.

VIER VEELVOORKOMENDE KEUR
MERKEN IN DE GEZONDHEIDSZORG 
SMILEY
De smiley zegt iets over de kind
vriendelijkheid van ziekenhuizen en 
dan vooral over de voorzieningen. 
Een ziekenhuis moet om een smiley 
te kunnen krijgen bijv, ouders de 
gelegenheid geven om dag en nacht 
bij hun kind te blijven. Het keurmerk 
wordt uitgegeven door de Stichting Kind 
en Ziekenhuis. Ziekenhuizen kunnen 
maximaal drie smiley’s toegekend 
krijgen: voor de kinderafdeling, 
dagbehandeling en de kraamafdelmg. 
Info website: www.kinderziekenhuis.nl

NHG
Het NHG (Nederlands Huisartsen 
Genootschap), de wetenschappelijke 
vereniging van huisartsen, geeft na 
keuring door een onafhankelijk instituut 
het NHG-keurmerk uit. Dit keurmerk zegt 
iets over de organisatie van de praktijk, 
de medische zorg en het oordeel van de 
patiënt.
Info website: www.npa.artsennet.nl

HKZ
Het HKZ (Harmonisatie Kwaliteits
beoordeling in de Zorg) is een 
keurmerk voor diverse diensten en 
instellingen, waaronder verzorgings- en 
verpleeghuizen. Uit een onderzoek blijkt 
dat ruim driekwart van deze huizen in 
Nederland het HKZ-keurmerk heeft of 
bezig is dat te halen. Dit suggereert 
dat het met de kwaliteit wel goed zit. 
Toch zijn er volgens het onderzoek ook 
instellingen die ondanks het keurmerk 
toch slecht presteren. Het keurmerk 
zegt dan ook meer over de organisatie 
en processen dan over de kwaliteit.

NIAZ
Het NIAZ (Nederlands Instituut 
voor Accreditatie in de Zorg) is 
een onafhankelijk instituut dat 
kwaliteitsnormen voor zorginstellingen 
opstelt. Ruim 80% van de ziekenhuizen 
en een groeiend aantal andere 
zorginstellingen neemt momenteel

van de lijst naar de

N.B.: Als Postactieven van bovenstaande regeling gebruik maken en 
eenmaal binnen op de basis onverhoopt worden aangesproken wie zij 
zijn (zij krijgen immers geen bezoekerspasje), dienen zij te verwijzen 
naar het dienstdoende wachtpersoneel.

3. Postactieven worden na verificatie van de deelnemerslijst en hun geldig 
Nederlandse identiteitsbewijs zelfstandig toegelaten tot de bases.
Dit lijdelijke beleid treedt na lokale afstemming tussen het Postactievenbestuur en 
het kantoor Veiligheid in werking en is van kracht totdat de algemene Defensiepassen 
worden geïmplementeerd of totdat de Beveiligingscoördinator (BC) namens C-LSK 

anders beslist.

Tijdelijke regeling voor 
Postactieven KLu
Omdat een definitieve regeling voor de nieuwe algemene Defensiepassen 
nog niet is afgeprocedeerd is, een tijdelijke regeling van kracht voor de 
Klu-Postactieven die niet in het bezit zijn van een toegangsbewijs, totdat 
de algemene Defensiepas met hierop van toepassing zijnde voorwaarden 
wordt aangemaakt en verstrekt. Deze tijdelijke regeling in de vorm van een 
deelnemerslijstprocedure is alleen geldig voor C-LSK onderdelen en ziet er als 

volgt uit:

l. De Postactieve dient zich aan te melden bij het bestuur van een Regionale 
Contact Groep Postactieven (CGPA) bij voorkeur in zijn of haar regio. 
Dit bestuur maakt vervolgens een bezoekerslijst op nadat de Database 
Postactief hiervoor is gecontroleerd op juistheid van gegevens. Deze lijst 
met persoonsgegevens wordt door het lokale Regionale Postactievenbestuur 
aangeboden bij het lokale Kantoor Veiligheid (vragen over deze procedure, de 
noodzakelijke gegevens, een eventueel format en/of verwerkingstermijn kunnen 
worden gesteld bij het lokale Kantoor Veiligheid).

http://www.zkn.nl
http://www.hkz.nl
http://www.kinderziekenhuis.nl
http://www.npa.artsennet.nl
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Eindhoven
CGPA regio Eindhoven
Voorzitter K.A. Smit,
Petrus Donderstraat 55,
5613 LR Eindhoven, Tel.: 040-211 7518, email:
karel.smit@planet.nl,
Secretaris: L.A Damcn
Achlse Loop 28, 5626 BW Eindhoven

Gilze-Rijen
CGPA regio Gilze-Rijen
Postadres: Contactgroep Postactieven
Regio Gilze-Rijen
Postbus 49. 5120 AA Rijen
website www.cgpagzrij.nl
Voorzitter: W.H.J. Logt
E-mail: voorzitter@cgpagzrij.nl
Secretaris: L.J. v.d. Ven
E-mail: secretaris@cgpagzrij.nl
Penningmeester: F.H.A. Blösser
E-mail: penningmeester@cgpagzrij.nl
Leden: C.G.M. van Gageldonk,
C. Nieuwenhuyse.

Twenthe
CGPA regio Twenthe
Voorzitter: J.A. Roos
Wilgenkamp 40, 7581 HC Losser
E-mail: jaroos@solcon.nl
Secretaris F.AJ. van Bcers
D. Dijkhuisstraat 85, 7558 GL Hengelo 
Tel.: 074-277 4826

Arnhem
CGPA regio Arnhem (voormalige LSK) 
Voorzitter: N. Mol
Platenmakersstraat 85, 6661 HL Eist
Tel.: 0481 37 41 16
E-mail: nic.mol@alice.nl
Secretaris: J.W. van Rossum
Oude Ecrbeeksewcg 13
6971 BL Brommen
Tel : 0575 56 13 49
E-mail: J.van.Rossum36@kpnplanet.nl
Penningmeester: W. Verwcij
Hof van Cambridge 169 
7007 GP Doetinchem 
Tel.: 0314 32 49 97
E-mail: cpa.arnhem@hotmail.com 
Commissaris: WJ.M.M. de Theije 
Goltackers 104, 6931 HE Westervoort 
Tel.: 026 31 18 577
E-mail: w.detheije@versatel.nl
Commissaris: J.W.G. Roelofs
Zoetendaal 139. Eist
Tel.: 0481-374030
E-mail: jwgroelofs@tele2.nl
Girorekening: 3149250
t.n.v. Contactgroep Postactieven regio 
Arnhem, te Doetinchem
ERE VOORZITTER: Dhr. H.T. Jongerius 
Archipelstraat 28. 6524 LN Nijmegen
Tel.: 024 38 89 944

Den Haag
CGPA regio Den Haag
Voorzitter M J.G Halma
Secretaris Th.M Deckers
Strijplaan 337, 2285 GL Rijswijk
Tel.: 070-3944585. 06-20586389
E-mail: theodeckers@online.nl
Penningmeester: EJ Goedheer
Girorekening: 93 89 228 t.n.v. Contactgroep
Postactieven Den Haag

De Peel
CGPA Groepen Geleide Wapens 
Voorzitter: R.P. Schouten
Krijten 51, 5403 PK Uden
E-mail: robirm@hotmail.com
Secretaris: A J.M. Hussaarts
Paulus Potterlaan 46, 5702 CW Helmond 
Tel.: 0492 54 05 16
E-mail: a.hussaarts@chello.nl 
Vice voorzitter: G.C.M. Boogaarts 
Gasthuisstraat 29, 5708 HH Helmond
E-mail: fred.boogaarts@chello.nl 
Penningmeester: Herman Vriesema 
Rundedal 11,9561 JWTerApel 
Tel.: 0599 58 78 10
E-mail: hermanvriesema@planet.nl
Of: Postactieven Groepen Geleide Wapens 
t.a.v. Stafgrocp Vborl. Groep Geleide Wapens 
Postbus 5034, 5800 GA Venraij 
Tel.: 0493 59 80 45
E-mail: ggw@luchtmacht.nl

Tel.: 040 26 23 122
E-mail: ludo.damen@chello.nl.
Penningmeester: H.M.G. van Soest
Duivelandstraat 8. 5628 KW Eindhoven
Tel.: 040 24 15 584
E-mail: h.van.soest@hetnet.nl
Lid /2C Penningmeester: H. Bosch
Kecrsoppermolcn 24. 5612 DD Eindhoven Tel.:
040 24 25 419
Lid: C.H. Hoogenraad
De Stouthcuvel 11. 5632 MN Eindhoven
Tel.: 040 25 67 338
E-mail: chhoogenraad@planet.nl
Lid: H.G. Scpers
Leemgraverwei 6, 5551 RA Valkenswaard TeL: 
040 20 41 376
E-mail: h.sepers@chello.nl
Lid F. Nagel. Vlinderstraat 83, 
5345 EB Oss, lel. 0412-640 230,
E-mail: fgnagel@hotmail.com
Website: www.CGPA-Eindhoven.nl

Leeuwarden
CGPA regio Leeuwarden
Postbus 21050, 8900 JB Leeuwarden
Voorzitter: E.P.W. Wiener
Spanjaardslaan 112, 8917 AW Leeuwarden 
Tel.: 058 216 5409
E-mail: epw.wiener@xs4all
Secretaris: P. Glas.
Pameijerslraat 56, 8802XR Franeker
Tel. 0517-394748,
E-mail secretariaat: secr.palwd@gmail.com 
Penningmeester: A. Lelie
Trui Jentinkwei 12, 8915 JK Leeuwarden
Tel.: 058 215 1170
E-mail: fanthomas@hetnet.nl
Notulist: P. Siemeling
Westerparkstraat 31,8913 CB Leeuwarden
TeL: 058 213 1119
E-mail: phsiemeling@hotmail.com
Algemeen Lid M. Cats
Brandenmeer 44, 8918 GH, Leeuwarden TeL: 
058-266 1153, Girorekening 9428701 t.n.v Con
tactgroep Postactieven Vliegbasis Leeuwarden te 
Leeuwarden
http://home.hccnct.n1/4.ed/postactief-lwd

Nieuw Milligen
CGPA regio Nieuw Milligen
Voorzitter: GJ.W. Fehrenbach
Anna Paulownalaan 25, 7316 CS Apeldoorn TeL:
055 57 90 936
E-mail: touch-and-go@fehrenbach.nl
Penningmeester: J.G. Kools
Schopenhauerstraat 159
7323 LW Apeldoorn

TeL: 055 36 63 217
Girorekening: 9698041
t.n.v. CGPA- Nm. 7323 LW Apeldoorn
E-mail: jg.kools@hetnet.nl
Secretaris: F. Ouwerkerk
Rakkersveld 116. 7327 GD Apeldoorn
TeL: 055 53 33 033
E-mail: f.ouwerkerk@planet.nl
Lid: A. Sorcl
H M Mesdagstraat 32, 7312 LP Apeldoorn TeL:
055 35 59 094
E-mail: a.sorel1@chello.nl
Lid: C. Middelkoop
Saerdam 317. 8242 JM Lelystad
TeL: 0320 416 872
E-mail: cees.middelkoop@hotmail.com
Lid (plv. secretaris): J.L. Mulder
Van Haeftenpark 49. 7316 NJ Apeldoorn TeL:
055 52 16 384
E-mail: jimulder@chello.nl

Rhenen
CGPA regio Rhenen
Utrechtsestraatweg 230, 3911TX Rhenen
Voorzitter: J.G. Koning
Bantuinweg 50. 3911 MZ Rhenen
TeL: 0317 61 47 46
E-mail: koni1309@planet.nl
Penningmeester J.van Arkel
Van Bentheimhof 58, 3911 JN Rhenen
TeL: 0317-615623,
E-mail: janvanarkel@veteranen.nl
Secretaris K.l 1 Peeneman,
Menorapad 7, 3958 XZ Amerongen
TeL: 0343-453510
E-mail: henkpeeneman@telfort.nl

Soesterberg
CGPA regio Soesterberg
Voorzitter: G.J. Vallee
Bongerd 8, 3828HW Hoogland 
TeL: 033-480 2358
E-mail: vallee22@zonnet.nl
Secretaris: C. Huisman
Versteeghlaan 50, 3769 BN Soesterberg 
E-mail: huisman4602@hetnet.nl, 
Penningmeester: B. Pcterscn
Rigolcttostraat 18, 3816 TR Amersfoort 
E-mail: timoreno@casema.nl
Leden: M.H. Vervoom, Vrijhcidslaan 111 
3621 HL Breidelen, TeL: 0346-263 838
E-mail: mvervoorn@planet.nl 
M.P. van der Wijst
Rumpler 17, 3769 JH Soesterberg 
E-mail: tinyvanderwijst@casema.nl 
Ledenadministrateur: J.H. van derTogt 
Versteeghlaan 48, 3769 BN Soesterberg 
E-mail: jhvdtogt@cpa-soesterberg.nl
Postadres CGPA SSB: postbus 22, 
kamer 328, 3769 ZG Soesterberg 
TeL: 0346 33 89 76, fax: 0346 33 89 72 
Website: www.cpa-soesterberg.nl
Erelid: Willem Aben
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Harry OutTelefonisch:BEREIKBAARHEID

BEZOEKADRES
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CLSK/Kabinet/Postactieven

Postbus 8762
4820 BB Breda

Harry Out
Ko Norg

Postactievenkaart: Zie voor uitgebreide 
informatie pagina 41 van dit blad.

Volkel
CGPA regio Volkel
Zeelandsedijk 10, 5408 SM Volkel
Voorzitter G.van der Hoeven
E-mail: beerveer@gmail.com
Secretaris: J. van Soest
E-mail: jgmvansoest@kpnmail.nl

POSTADRES tevens 
REDACTIEADRES

Hoofdkwartier CLSK
CLSK/Kabinet/Postactieven

MPC 92A

Luchtmachtplein 1
4822 ZB Breda

Nederlands Instituut voor Militaire 
Historie
Alexanderkazerne, Gebouw 203
Van Alkemadelaan 357 
2597 BA Den Haag 
Correspondentieadres:
Postbus 90701
2509 LS Den Haag
Tel.: 070 316 58 36
Fax: 070 316 58 51
E-mail: NIMH@mindef.nl

E-mail: vbeersf@home.nl
Postadres CGPA regio Twcnthe p/a secretaris D.
Dijkhuisstraat 85. 7558 GL Hengelo.
Penningmeester A. A. Havcman
Vanekcrstraat 19, 7523 HL Enschede
E-mail: ab.haveman@home.nl
Girorekening: 350505 t.n.v. Contactgroep Postac- 
tieven Regio Twcnthe.
Lid/commissaris: . A. Bos
Namenstraat 6. 7559 NX Hengelo
Tel: 074-277 4204
E-mail: albertengezien@home.nl
Lid/commissaris A. van Tilburg 
het Stroink 82, 7642 GT Enschede 
Tel.: 053-477 5634
E-mail: adrianus@lid-afmp.nl
Erelid: M.A. van Drunen
Umbrialaan 13, 7577 KA Oldcnzaal
Tel.: 0541-516 304
E-mail: mvandrunen@home.nl

MILITAIR POSTADRES 
(Alleen vanaf militaire 
onderdelen)

KLuPActief
Verzoeke bij verhuizing uw nieuwe adres 
aan ons door te gevent (GEBRUIK 
HIERVOOR UW ADRESSTROOK). Als u 
de KLuPActief om wat voor reden ook niet 
meer wilt ontvangen, geef dit dan door aan 
CLSK/KAB/Administratie Bureau 
Postactieven. Deze zal de mutatie 
vervolgens in de database invoeren.

Commando Luchtstrijdkrachten

Chef Kabinet
Bureau Postactieven

076 544 71 33
06 51 95 60 64

Sharita Khemai 076 544 71 36
Ko Norg 033 245 67 91

06 53 81 09 55
Fax: 076 544 71 37
E-mail CCPKLu: postactieven.clsk@mindef.nl
E-mail redactie KluPActief: konorg@planet.nl

MULAN: Out
Ramawadhdoebe

Vliegende Hollander
Indien u als KLu militair of burger met 
functioneel leeftijdontslag/pensioen de 
Vliegende Hollander nog niet automatisch 
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 of 
opzegging dient u als volgt te handelen: 
neem contact op met Administratie van Bureau 
Postactieven. Tip: GEBRUIK HIERVOOR UW 
ADRESSTROOK.

E-mail: corvanwijk@home.nl.
Algemeen Bestuurslid: W.A. Vercoutercn Melis 
Blecklaan 16. 3634 VX Wocnsdrecht Tel.: 0164- 
616170
E-mail: wverco@home.nl

Militair Luchtvaart Museum
Kampweg 120, 3769 DJ Soesterberg.
Infolijn: 0346 35 60 00. Fax: 0346 35 60 20
E-mail: info@mlm.af.dnet.mindef.nl

correspondentieadres: CGPA Volkel 
p/a stafgroep Voorlichting 
Postbus 10150, 5408 ZW Volkel 
Penningmeester: R. Postma 
Leden: H. Geurts, T. Rooscnboom, 
Mw. M. Comclisse-Spoor, K. Mars 
Girorekening: 2641799 
t.n.v. CGPA Regio Volkel te Uden

Woensdrecht
CGPA regio Wocnsdrecht.
Voorzitter: H.F. van Bergcm,
Balsemienberg 32, 4707 SW, Roosendaal
Tel.: 06-2938 0649,
E-mail: hfvanbergem@gmail.com
Secretaris J.P.M. Dam
Hugo de Grootstraat 7,
4631 GJ Hoogerheide, Tel. 0164-616063.
E-mail, cgpa.wdt@live.nl
Penningmeester M. Limburg,
Tel.: 0113-251 556,
E-mail m.limburg@hotmail.com,
Bankrekeningnummer 499 82 2617 t.n.v. Con
tactgroep Postactieven te
Bergen op Zoom. Vervoerscoördinator:
C. van Wijk,
Meerkoet 36, 4617 KN Bergen op Zoom Tel.: 
0164-256728

CCPKLu:
KLuPActief:
Administratie: Sharita Khemai-Ramawadhdoebe
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