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Geachte lezers

i

Hany P. Out

toen hij van mijn operatie hoorde, met de inhoud dat de 
parochianen uit Zuid-Afïka voor mij zouden bidden en ei 
kaarsje branden. Daar werd ik wel even stil van. Veel dank gaat 
van mij ook uit naar Luchtmachtdominee Aline Bamhoom, 
lid van de Werkgroep Individuele Deelnemers Eerdere Missies 
(IDEM), die mij ook veel steun heeft gegeven. Verder wil ik 
bij deze dank ook betrekken de Voorzitter Werkgroep IDEM 
tevens Hoofd OpCenKLu van CLSK, de Secretaris van deze 
Werkgroep en Chef Kabinet CLSK en het hierbij behorende 
personeel. Van het laatste getuigt onder meer de bijgeplaatste 
foto van een boeket bloemen die ik nog mocht ontvangen 
namens Chef Kabinet CLSK en het daarbij behorende 
personeel, uit handen van mijn opvolger als Coördinator 
Postactieven KLu, Dréevan Hugten en mijn onvolprezen 
Administratieve Kracht Sharita Khemai op 29 juli jl. bij mij 
thuis. Tevens werd hierbij aan mij een fles wijn overhandigd 
namens het DAVDO-overleg, waarin ik anderhalf jaar lang met 
plezier heb mogen participeren.

Hoewel ik mij de laatste tijd vóór mijn operatie soms wel 
een beetje voelde als een "knorrig oud mannetje", wat mijn 
echtgenote ongetwijfeld zal beamen heb ik mijn gevoel voor 
humor toch nooit geheel verloren. Voor mijn operatie op 26 
mei vertelde een bevriende fysiotherapeut mij telefonisch, 
om mij gerust te stellen, dat zelfs de Grieken 3.000 jaar 
geleden al mensen opereerden aan hun hersenen via 
Trepanatie, opening van de schedel. Iemand anders uit mijn 
directe omgeving zei toen, ja, maar die gingen daarna meteen 
dood. Helemaal gerustgesteld heb ik daarop "hartelijk dank" 
geroepen. Na mijn operatie sprak ik een iets verderop in de 
straat wonende dierenarts die belangstellend vroeg hoe een 
en ander was gegaan. Toen ik hem antwoordde dat het goed 
ging, maar dat ik nooit had verwacht iets aan mijn hoofd te 
krijgen, maar wel verwachtte ooit een of andere ziekte die 
ik vrees zoals iedereen, te krijgen, gaf hij mij spontaan het 
volgende antwoord:"Oh, maar die dingen kun je altijd ook 
nog krijgen". Ja, de humor ligt op straat. Beste lezers, ik groet 
u verder en ik spreek de hoop uit dat u mijn opvolger Drée en 
Sharita dezelfde steun en vertrouwen zult geven die ik van u 
heb mogen ontvangen.Als Postactieve denk je natuurlijk ook wel aan het verleden 

bij de Koninklijke Luchtmacht. Destijds toen ik werkte en 
woonde in toen nog West-Duitsland, Stolzenau, 5 GGW, heb 
ik een Luchtmachtaalmoezenier Bram Martijn ontmoet, die 
ik sinds 1992 niet meer heb gesproken of gezien. Hij heeft 
na zijn diensttijd een parochie opgebouwd in Zuid-Afrika, in 
de buurt van Kaapstad. Hij stuurde mij spontaan een e-mail,

Omdat het niet goed te doen is om alle mensen persoonlijk te 
bedanken met een kaartje of anderszins wil ik de gelegenheid 
aangrijpen die de redacteur van dit mooie blad mij biedt om 
u via deze weg dank te zeggen. Ik wil al diegenen die aan 
mijn vrouw en mij hebben gedacht door belangstelling te 
tonen voor en na mijn operatie met een telefoontje, kaartje, 
boeket bloemen of bloemstuk, zelfs met een fles heerlijke 
wijn van harte bedanken. In het bijzonder bedank ik de 
Voorzitters en de overige bestuursleden van de landelijke 
Contact Groepen Postactieven KLu. Het is overweldigend 
geweest al die belangstelling en het heeft mijn vrouw en 
mij echt steun gegeven in deze voor ons moeilijke tijd. Uw 
warme aandacht heeft echt geholpen. Inmiddels voel ik mij 
veel beter in mijn hoofd. Er is enige tijd geweest dat ik echt 
twijfelde aan hoe het verder moest en dat ik me suf piekerde 
hoe mij dit kon overkomen. Steeds heb ik vertrouwen gehad 
in de artsen en het overige zorgpersoneel waaraan ik mij 
moest toevertrouwen. Thans hebben mijn vrouw, overige 
gezinsleden en ik weer veel vertrouwen voor de toekomst en 
dat is mooi meegenomen als Postactieveling.

Noot redactie; Defunaie van CCPKLu

Dré van Hugten zal zich in liet dec



Tekst: Stafluchtmachtpredikant Jan Tom Schneider
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Bij de Joodse denker Martin Buber vinden we de volgende 
anekdote: er was eens een dwaas die zo zot was dat hij zelfs 
de bijnaam ‘Dwaas’ had gekregen, ’s Morgens bij het opstaan 
kostte het hem altijd zoveel moeite, zijn kleren bij elkaar te 
zoeken, dat hij ’s avonds, als hij daar al aan dacht, bang was 
om te gaan slapen. Eens op een avond vatte hij ten slotte 
moed, nam potlood en papieren schreef bij het uitkleden op, 
waar hij elk kledingstuk had neergelegd, ’s Morgens haalde hij 
welgemoed het papier tevoorschijn en las: “m'n muts, hier”, 
en hij zette zijn muts op. ‘‘M’n broek, daar?”, en hij stapte in 
zijn broek, en zo voort tot hij alles gevonden had wat op zijn 
papier beschreven stond. “Ja, maar waar ben ik nu?", zuchtte 
hij angstig, "waar ben ik toch gebleven?” En hij zocht en zocht 
tevergeefs, want hij kon zichzelf niet vinden.

Soms denken vrienden je gerust te kunnen stellen door, in 
voor jou onzekere en verwarrende tijden, te roepen: “Ach, 
mens, maak je niet druk, begin gewoon bij jezelf! Zoek 
het niet te ver, laat de omgeving maar praten, volg je eigen 
zin, je eigen hart." Maar dat hoeft niet gerust te stellen. Bij 
tegenslagen kunnen we als mensen juist onszelf kwijtraken, 
of de persoon die je dacht te zijn, onder bijzondere 
omstandigheden terug herkennen. Je hoort dan kreten slaken 
als: “onbekende kanten in mijzelf kwamen ineens boven! Het 
was of een ander in mij aan het woord was...!’’

Ik vind het niet vreemd dat dit verhaal vaak in mijn gedachten 
zit als ik mijn werk doe als luchtmachtpredikant. We zwaaien

Ten slotte een paar dichtregels van Geen Boogaard die hierbij 
aansluiten, gericht aan het kind:

En het militaire bestaan kent meer uitdagingen, waarin 
grenzen worden opgezocht en worden gepasseerd. Kijkt 
iemand terug op zijn loopbaan dan zijn er scharnier
momenten, die helpen het leven in te delen in fasen: de 
tijd ervoor en de tijd erna. Het oude leven, nog zonder die 
buitengewone indrukken, en het leven erna, toen ik anders 
thuiskwam.
Misschien doen we elkaar een plezier door de ander en 
onszelf veranderingen te gunnen. Veranderen is niet vies! 
Het hoort erbij. We kunnen het leven en daarmee de invloed 
die het op ons heeft, niet controleren. Een onderdeel van 
volwassen worden zou dan kunnen zijn het aanvaarden van 
veranderingen. Zo wordt het ook makkelijker een ander, onze 
zoon of onze partner bijvoorbeeld, maar ook onszelf bloot te 
stellen aan avonturen. En wordt afscheid nemen, hoe pijnlijk 
ook, een onderdeel van alles, het hoort erbij dat steeds weer te 
moeten doen. In de hoop dat het feest mag zijn als we elkaar 
weer in de armen sluiten en al het nieuwe mogen aanhoren.

Bronnen: De weg van de mens, Manin Buber; Lukas 15, 
vanaf vers 11; Geert Boogaard, Gedicht voor ons kind.

Je bent gedragen om verlost te worden
Gekomen om te gaan.
De streng die je bond aan het lichaam van je moeder 
Moest verbroken worden om je te laten leven.
Dit mogen wij nooit vergeten: je bent geen bezit.
Wij hebben jou niet, jij hebt ons.
(...)
Je moet jezelf worden. Je moet worden waarheen je wijst: 
je eigen wonder.

elkaar uit op vliegbasis Eindhoven, vaak een verre horizon 
tegemoet, zeer jonge mensen, niet terugdeinzend voor 
mogelijke gevaren. Vaders en moeders, jonge partners en 
kinderen houden lang vast en laten uiteindelijk toch los. 
Want gaan zullen zij. Het is de wens van menig mens om te 
verkennen, zichzelf bloot te stellen aan het onbekende en 
iets toe te voegen aan het reeds geleefde leven. Soms stellen 
we wel eens een onmogelijke vraag als: "Hoe denk je terug te 
komen?" Ik herinner me antwoorden als: "geen idee, maar 
wel anders dan ik nu ben."

Uitspraken van een mens die kan denken zichzelf door 
en door te kennen, maar nu zichzelf, zo je wilt zijn oude 
zelf, kwijt lijkt te zijn. "Waar ben ik toch gebleven?” Niet 
comfortabel, als je op zoek bent naar je startpunt van de dag 
of het leven.
Voor mij zijn de verhalen in de Bijbel een aaneenschakeling 
van zoektochten naar het Zelf. Er komen mensen in voor 
die zichzelf dachten te kennen, maar bedrogen uitkomen. 
Mensen die - naar de buitenkant te oordelen- alles hadden en 
alles waren, en toch op weg gingen, het onbekende tegemoet. 
Het verhaal van de verloren zoon past zeker in dit rijtje. Een 
vader is zijn zonen zeer toegewijd. De ene zoon leeft precies 
in de regels en wetten van het ouderlijk huis. De andere zoon 
zoekt de grenzen op, morrelt aan codes en regels en vraagt 
zelfs vast een deel van zijn erfenis om op reis te kunnen gaan, 
weg van vader en al het veilige vandaan.
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DAPPERE
VLIEGER

Beste Aart en Randi,

!
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Nog niet helemaal bekomen van schrik, kater en 10 vermoeiende dagen 
welke ik niet het squadron in Engeland door mocht brengen. Rapen nu 
toch alle moed bij elkaar en gaan pennen. Allereerst hartelijk dank voor je 
briefen ik ben blij te vernemen dat het je daar in de West goed bevalt. Hoe 
kan het ook anders, zo dicht bij dat Jamaicaanse rum-eiland!
Nou Aart, ik zal je nog even een kort verslagje geven van wat daar op die 
paradeplaats plaats vond. Het was dezelfde plek waar wij metz’n vieren 
in '$6 stonden met oude Marinus.
Tien maten van ‘325’ zouden die dag naar Engeland gaan vooreen 

‘squadronrotation’, daar was ik ook bij, maar een of andere gekke vent 
moest eerst die middag nog een ‘plak’ krijgen, en wij moesten daar ook bij 
zijn. Je snapt dat we dat helemaal niet leuk vonden, want die parade was 
pas om vier uur ’s middags. Enfin, er zat niets anders op en dus sjokten 
we maar naar de paradeplaats om ons daar verdekt op te stellen bij de 
‘niet-ingedeelden’. Ik stond in de achterste rij met alle knopen los die maar 
los konden zitten en schoenen die in zes weken niet gepoetst waren, want 
mijn 'echte’ zaten in de ‘Engeland koffer’. Af en toe had ik nog wat de hik, 
want de avond tevoren hadden we 'einde schiettijd’ uitgedronken met veel 
bier en tot overmaat van ramp had ik nog twee liter Bokma gewonnen ook 
vanwege 'hoogste gemiddelde en topscore. De flessen Bokma waren ook 
op en dus was die hik gerechtvaardigd.
Op een gegeven ogenblik ziet mijn linker loens oog een dame aankomen 
en ik dus gelijk kijken voorde details. Wie beschrijft mijn schrik toen 
ik daarin Jet herkende. Toen pas werd alles duidelijk, want wie er 
gedecoreerd moest worden was strikt geheim gehouden. Nou, een minuut 
later werd ik voor het front gesleurd en volgden de dingen eikaarsnel op. 
Een ding vond ik wel leuk, en dat was dat de fly past doorging, dat was 
vierjaargeleden niet zo.
’s Avonds nog even een receptie in de Mess gegeven en die liep ook al 
helemaal uit de hand, want oude Wapenbroeder Hero Muoch was ook van 
de partij, nou berg je dan maar!

RIDDER

Onlangs stuurde Aart van Wijk mij een brief die 

hij in mei 1960 kreeg van Ben Drenth, met wie 

hij destijds in de vliegeropleiding zat. Aart had 

inmiddels de KLu verlaten en was in die tijd als 

vlieger werkzaam bij het West-Indisch Bedrijf 

op Curagao, maar had nog regelmatig contact 

met zijn vroegere klasgenoot. Ben beschreef in 

de brief op hilarische wijze hoe hij tot zijn grote 

verrassing een onderscheiding ontving, en wat 

hiervoor de aanleiding was.

Je wou nog graag even dat sterke verhaal horen van al die narigheid, 
nou dan moet ik diep terugkijken door diverse alcoholnevels en dan zie ik 
het weer: positie Belgische grens, zuid van Volkel, hoogte was ongeveer 
35.000 voet en de top van de bewolking zat rond de 32.000 voet. Het was 
een solovluchtje, dus weer het gewone high climb enz. Dit doen we nog 
steeds naar het zuiden omdat daar nog wel eens iets valt te ‘rotzooien’. 
Dat was toen ook het geval want twee Belgische Hunters deden 
belachelijke pogingen om op mijn staan te komen. Nou, ik had het bijna 
versierd, hopies G, lekker in de rudder, toen plotseling het ding

SOESTERBERG. — Sergeant-vlicger 
B. J. Drcnth is sinds veertig jaar de 
eerste onderofficier die is begiftigd 
met de onderscheiding van ridder in 
de Orde van Oranje Nassau. Op de 
vliegbasis Soesterberg is hij gistermid
dag gedecoreerd door commodore A. B. 
Wolft,

Sergeant Drcnth is onderscheiden 
omdat hij op 18 februari ren defecte en 
bijna onbestuurbare straaljager van een 
hoogte van elf kilometer op de vlieg
basis Soesterberg aan de grond had 
weten te zetten.

Door zijn koelbloedigheid was hel 
toen mogeliik het defect van de straal
jager vast te stellen en andere vlieg
tuigen erop te controleren, waardoor 
wellicht ongelukken zijn voorkomen.
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Groeten van Ben en Jet

Opmerking redactie:

‘1

“Hoe zit dat dan wel”, hoor ik u al zeggen.

KLuMcbe/ 8

Wel, in 1912 bouwde Marinus Van Meel zijn eigen vliegtuig, 
een verbeterde variant op de Farman. Een tweede toestel, 
de Brik genaamd, volgde in 1913. Dit toestel werd door 
de pas opgerichte Luchtvaartafdeeling (LVA) van het leger 
gehuurd en daarna aangekocht. Het was daarmee het eerste 
Nederlandse militaire vliegtuig). Nou scheen iemand bedacht 
te hebben dat aan deze krasse baas nog nooit officieel een 
militair vliegbrevet was uitgereikt en dat moest toch een keer 
gebeuren, en er werd zelfs gezegd dat hij een echte gouden 
Wing opgespeld zou krijgen. Maar om alleen voor hem een

"Het was in de strenge winter waarin in januari 1956 maar 
mondjesmaat werd gevlogen, in februari al helemaal niet 
en waarin het JVS (Jacht Vlieg School) vliegen eerst werd 
hervat op 8 maan 1956. Maar ondanks dat werd besloten 
dat aan vier vliegers toch maar op 6 maan het Groot Militair 
Vliegbrevet moest worden uitgereikt; dit ondanks het feit 
dat een essentieel onderdeel van het trainingsprogramma 
als jachtvlieger (het “battle formation”) nog nimmer 
was beoefend. Wat was het geval, althans zo kon in de 
“wandelgangen" worden gehoord? Er scheen een heel oude 
heer te zijn die vroeger in zijn eentje de "Luchtmacht" was 
geweest omdat hij ergens in 1913 zichzelf en zijn vliegtuig aan 
het Leger had verhuurd.

Om de opmerkingen in de brief over 'oude 
Marinus' en de 'fly past' te verklaren, 
de volgende aanvulling:

Snap je hem ?
Nou, tot een snelheid van 170 kts was hij te vliegen. Na wat dummy 
circuits op 10.000 voet ben ik maar gaan proberen. Het begon op een 
gecontroleerde crash te lijken maar het ontaardde in een zoenertje. De 
oorzaak van al deze ellende was gewoon een gebroken bracket welke de 
aileron bevestigt aan de vleugel.
Nou Aart, dit was het ongeveer, ik hoop dat het je goedkeuring kan 
weg dragen.

compleet over links wegviel en dat bleef doen. Zeer onsympathiek. Het 
eerste waar ik aan dacht was een spin maar daar was hij niet ruw genoeg 
voor. (Om het geheel wat spannender te maken zijn we nu in de wolken 
gearriveerd). Na wat doelloos heen en weer kijken ben ik maar met wat 
met de voetjes gaan spelen want de knuppel deed het niet zo best. En ja 
hoor, bij vol rechts voeten bleef het toestel level vliegen. Gelijk de klok vier 
jaar teruggezet en weer zat ik met een verhit hoofd single engine IFR te 
vliegen. Ik ben er maar weer bovenuit geklommen en daar zag ik in mijn 
achteruitkijkspiegeltje dat alle twee de rolroeren omhoog stonden. Na 
het vliegmachien helemaal uitgetrimd te hebben en vol rechts knuppel en 
vol rechts voeten was het mogelijk je in een soort van slappe linkerbocht 
voorwaarts te bewegen.
Nou moet je even uit dit schetsje halen hoe ik boven Soesterberg gekomen 
ben.

Deze redactionele opmerking is ontleend aan"Alle paarden van Apoll° , 
Deel 2, blz. 385/6, van de hand van Aart van Wijk.

In een Luchtmachtpublicatie werd geschreven: "Marinus van 
Meel had er wel een beetje moeite mee. Wat zenuwachtig 
stond hij naast de vier sergeanten, die tegelijk met hem het 
vliegbrevet ontvingen. Hij maakte een genoeglijk praatje met 

en, nam af en toe de militaire houding eens aan en trok zijn 
p atte pet recht. Wegens het slechte weer kon de geplande 
y past niet doorgaan. Maar waren de zeven overvliegende 

zwanen niet de mooiste fly-past die een aankomend 
jachtvhegerzich kan wensen?"

echte parade en dergelijke op te tuigen ging vermoedelijk iets 
te ver en daarom bleek het mogelijk te zijn om aan een viertal 
(vermoedelijk veelbelovende doch toch nog toekomstige) 
jachtvliegers-in-spé dan ook alvast maar hun “wing uit te 
reiken. Zo gedacht, zo gedaan, zie onderstaande foto.
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Tekst: Ruud Utermöhlen

Na ons gesetteld te hebben en het bekende bakkie pleur te 
hebben genuttigd, werd het, hoe kan het ook anders - Mini's 
kijken. Het leuke van deze hobby is, dat je goed moet kijken 
als je twee Mini's wilt vinden in dezelfde uitmonstering, want 
er zijn ware kunststukken bij, waar menig moderne auto het 
bij aflegt. Ga maar eens kijken op YouTube, de race tussen 
een Mini Cooper en een Porsche, de uitslag laat zich raden, 
het begint met een M. De naam zegt het al: ‘IMM’, dus is het 
een internationaal gebeuren met de nodige spraakverwarring, 
maar niet getreurd, mee ons Brabants komt dè gij een 
heel end! Vaak wordt mij gevraagd:’Ts zo’n Mini nou wel 
betrouwbaar"? Mijn antwoord is steevast “Ja” - en niet omdat 
ik er toevallig zelf in rij en niet alleen het bekende rondje om 
de kerk, maar door geheel Europa.

Na al dat moois weer gezien te hebben, werd het tijd voor 
de internationale Presidentverkiezing voor het komende 
IMM in 2013. “In 2013?”, ja want 2012 is reeds bekend, want 
dan reizen we af naar de goulashsoep en de poesta's n.1. 
Hongarije waarbij de locatie het Balatonmeer wordt. Voor 
wat betreft 2013 ging de eindstrijd tussen Duitsland en Italië 
en werd het met grote voorsprong na precies 10 jaar Bella 
Italia en wel Toscane in de buurt van Mugello. Wij kijken nog 
verder vooruit, want 2014 wordt weer het geboortejaar van 
de Mini, zijnde de reden waarom we naar z'n geboorteland 
Engeland en wel in Gaydon/Kent (Mini Heritage Alliance) 
gaan. Echter, de creatieve Mini-eigenaar kent geen grenzen, 
want men kwam zelfs uit Finland, de Ukraïne en de VS met 
als oudste deelnemer de vliegende Fin van in de tachtig, dus 
Postactieven, er is nog hoop! Jammer dat aan zo’n geweldig 
gebeuren altijd een einde komt, dus met dank aan de Bemer 
Mini Club voor dit geweldig evenement en ‘Toi Toi.'

Ik heb het reeds eerder aangekaart, wat doe je zoal 
als postactieve? Je bezighouden met die overbekende 
bloemensoort of met de Mini, het ‘cultobject’ uit Engeland. 
Hiervan zijn er sinds het ontwerp in 1959 doorSirAlec 
Issigones, een Griek uit Turkije tot het jaar oktober 2000 5.3 
miljoen exemplaren van gemaakt. Het initiële ontwerp kwam 
in eerste instantie niet van via de tekentafel, maar op een 
bierviltje tot stand. Echter, niet getreurd voorde liefhebbers, 
want tot op de dag van vandaag is het doosje op wielen nog 
steeds te koop voor het schamele bxedrag van 27.500,00 
Engelse ponden. Aangezien de Mini sinds de jaren '6o een 
voor mij uit de hand gelopen hobby is geworden -you never 
forgetyour first Mini -wil ik het hier hebben over onze trip naar 
het jaarlijks terugkerend evenement n.1. de Internationale 
Mini Meeting welke gehouden werd op een vliegveld bij St. 
Stephan in Zwitserland. Wij vertrokken met onze Miniclub 
“Go4lt” uit het Limburgse Landgraaf en de organisatie 
zorgde er zoals ieder jaar wel voor dat je naar de verkeerde 
kant van deze aardbol werd gestuurd, om vervolgens via 
Luxemburg, de Vogezen en het Zwarte woud in Lindau te 
eindigen voordat de eerste grenscontrole plaats vond. "Nee, 
dit kan geen toeval zijn", deze gedachte kwam zeker over bij 
de douaniers en inwoners van de Rikola, bij het zien van de 
grote groepen ‘Englischen Kleinwagen’ - zoals de Duitstaligen 
onder ons het zo mooi kunnen verwoorden. De 'Mini- 
meute’ werd onderweg richting het militaire vliegveld te St. 
Stephan breed grijnzend en heftig zwaaiend begroet, want 
het gebeurt ook niet iedere dag, dat zo’n wereldstad met 1400 
inwoners een kleine 3000 Mini-enthousiasten ontvangt op 
een Pinksterweekend. Na het welkomstpakket met de nodige 
Informatie en niet vergeten het IMM T-shirt werden wij 
opgesteld in rijen van.......langs de startbaan.



Ligplaats caisson bij Arnhem

I
Voor dit project waren in totaal drie afdichtingcaissons nodig, 
te weten bij Nijmegen (bij de Ooypolder en Bemmel) voor de 
Waai, in de Rijn bij Arnhem (Meinderswijk) en de derde in de

Velen van ons weten helemaal niets of slechts vaag iets van de 
zogenaamde IJssellinie, een gebied ten oosten van de 1 Jssel. 
Het gebied kon onder water worden gezet bij dreigend gevaar 
vanuit het oosten.
Direct na de Tweede Wereldoorlog werd bij de oprichting 
van de NATO in 1946 bepaald dat Nederland drie divisies 
beschikbaar moest stellen voor een eventuele aanval 
vanuit het Oosten. Dit zou erg veel geld gaan kosten, wat 
Nederland eigenlijk niet op kon brengen. Daarom werd 
besloten ten oosten van de lijn Nijmegen-Amhem-Kampen 
de mogelijkheid te hebben om dit onderwater te zetten 
met water van de Rijn middels het plaatsen van caissons 
in de rivieren Waal, Rijn en de 1 Jssel. Zo kon men door de 
sluisdeuren te openen in de stuwwallen de achterliggende 
landerijen en uiterwaarden onder water zetten, waardoor een 
eventuele aanval vanuit het Oosten in erge mate vertraagd 
zou kunnen worden. Om u een idee te geven: het onderwater 
te zetten gebied had een breedte van 3 tot 15 km en over een 
lengte van 100 km, dus vanaf Nijmegen tot Kampen.
Het was een “ZEER GEHEIM” project waar alleen de Minister
president, de ministervan Defensie en de ministervan Verkeer 
de enige waren die hier iets vanaf wisten en de uiteindelijke 
toestemming gaven voor de uitvoering hiervan. De Tweede 
Kamer wist niets van dit plan.

IJssel bij Olst (landgoed De Haere). Het bouwen van bunkers, 
kazematten en overige voorzieningen werd uitgevoerd onder 
strikte geheimhouding. Voor de drie locaties waren zo rond de 
zevenhonderd militairen beschikbaar.
De stuwen van de IJssel 1 inie waren uiteraard zeer kwetsbaar 
voor bombardementen en beschietingen. Ze waren daarom 
voorzien van bewapening zoals luchtdoelgeschut, tanks, en 
mitrailleurs en waren permanent bemand.
De objecten waren voorzien van een hospitaalbunker, een 
commandobunker, de tanks werden ter plaatse ingegraven. 
Deze tanks waren oude Amerikaanse Sherman tanks of 
Canadees RAM tanks. De rupsbanden en de motoren werden 
verwijderd waarna ze ter plaatse werden ingegoten in beton, 
zodat alleen de geschutskoepel zichtbaar was.

De stuwen bestonden uit twee pijlerdammen in de 
uiterwaarden, en waren afgesloten door een landhoofd 
en een caisson met beweegbare kleppen. De caisson 
zou bij oorlogsdreiging tussen de beide landhoofden 
worden geplaatst en daarna worden afgezonken waarna 
de kleppen zouden worden gesloten. Ook werden er dan 
binnenvaartschepen gevorderd om gevuld met zand tegen 
de caissons tot zinken te worden gebracht om de weerstand 
van de stroom te beperken. De pijlerdammen hadden 
ook beweegbare kleppen tussen de pijlers die dan ook 
werden gesloten. Voor de caissons en de zandzuigers werd 
stroomopwaarts een haven gegraven.
Om het onder water zetten zo snel mogelijk te laten verlopen

KLuPActief 10

• __
Ingang Kema commandobunker bij Arnhem



Telefooncentrale Olst

Bron: rond leidingen - monumentendag 2008/2009

11 MwPAct e<

werden op diverse plaatsen zogenaamde inlaatwerken 
gebouwd die bij een oorlogsdreiging geheel of gedeeltelijk 
konden worden geopend.
Omdat vanwege deze maatregelen de zoetwatervoorziening 
in westelijk Nederland in gevaar zou komen, zou er zoet 
water vanuit het IJsselmeer naar Rotterdam worden geleid. 
Het spreekt voor zich dat ook daar weer waterbouwkundige 
voorzieningen voor nodig waren.
De bouw van het gehele project duurde van 1949 tot 1952 en 
werd opgeheven in 1964 toen aan de Weserlinie dezelfde taak 
werd toe bedeeld.

die tijd bleek dat zelfs bekend was wie bij de bouw betrokken 
waren en werden zelfs de arbeiders met naam en toenaam 
genoemd. Ook wist men hier te vertellen dat de steenfabriek 
in Meinerswijk een militaire functie had. Infanteristen in 
crisistijd zouden hier bivakkeren terwijl de oven van de 
steenfabriek zou worden gebruikt als opslagplaats van 
munitie. Het was voor Moskou dus duidelijk dat de fabriek 
werd ingezet voor militaire activiteiten. Bovendien was 
het strikt verboden om bij de stuwen te fotograferen. Er 
voeren zelfs motorboten met militairen op het water om 
te verhinderen dat toeristen foto’s maakten en was er een 
stopverbod. Aanleggen tussen beide bruggen was dan ook ten 
strengste verboden. Zag men dat er op de rondvaartboot van 
Arnhem naar de Westerbouwing toch werd gefotografeerd dan 
werd het toestel in beslag genomen.

Ontmanteling
Nadat Duitsland in 1955 een NAVO-land werd, schoof de 
verdediging van West-Europa geleidelijk naar het oosten op. 
Het ‘rode gevaar’ zou al bij de Weser en Fulda, en later zelfs 
bij de Elbe gestopt of vertraagd gaan worden. Het aanhouden 
van de IJssellinie als reservelinie werd daarna als te kostbaar 
gezien en zoals hiervoor al genoemd besloot Den Haag in 1964 
de IJssellinie te ontmantelen.
Doordat het complex in Olst eigenlijk nog volledig intact is, 
worden er nog regelmatig rondleidingen gegeven.

De IJssellinie verloor in het begin van de zestiger jaren zijn 
functie in de verdedigingsstrategie toen na de vorming van de 
Bundeswehr, de eerste verdedigingslijn naar het oosten werd 
verlegd. Van de 64 objecten nabij Olst zijn er nog 32 in een 
herkenbare staat. Zelfs de commandobunker is nog volledig 
intact. Ook in de uiterwaarden van Meinderswijk bij Arnhem 
zijn nog sporen uit het verleden aanwezig zoals de pijlerdam, 
de Defensiedijk naast de autoweg richting Nijmegen en 
andere objecten.
Dat het project toch schijnbaar niet “ZEER GEHEIM” is 
gebleken, mag blijken uit het feit dat het museum in de 
commandobunker in Olst nog een gedetailleerde kaart 
heeft in het Russisch van de gehele IJssellinie waarop de te 
vliegen routes vanaf de kerk Wijhe richting kerk in Olst was 
aangegeven als run-in naar het doel.
Uit de Nederlandstalige uitzendingen van Radio Moskou uit
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Ingegraven tank bij Arnhem
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Op 16 en 17 september 2011 vinden op 
de Vliegbasis Leeuwarden wederom de 
Luchtmachtdagen plaats met als thema 
"Future Ops”. Vanwege de bezuinigingen zijn er 
enkele, voor het publiek niet altijd zichtbare, 
versoberingen doorgevoerd. Ondanks deze 
versoberingen wordt getracht een voor het 
publiek aantrekkelijk programma te bieden.

Veiligheid
Zoals altijd staat de veiligheid voor toeschouwers en 
deelnemers voorop. Vanzelfsprekend wordt de show 
georganiseerd onder de paraplu van de nationale en 
internationale regelgeving. De show wordt begeleid door 
een team van ervaren Display Directors bijgestaan door een 
veiligheidscomité van 5 personen. Al deze personen hebben 
een lange staat van dienst in de (militaire) luchtvaart cq. 
airshow wereld. Daarnaast is een team van zeer ervaren 
verkeersleiders actief.

mogelijkheden hebben besproken van deelname aan eikaars 
Open Dagen. In de tussentijd wordt door persoonlijke contacten 
zoveel mogelijk gezocht naar interessante deelnemers. De 
diversiteit van deelnemers wordt er de laatste jaren niet 
eenvoudiger op daar de diverse Oost-Europese krijgsmachten 
overgaan tot de aanschaf van westers materieel. Hierdoor 
worden de Migs en Sukhoi’s steeds verder uitgefaseerd 
al kunnen we dit jaar nog enkele van deze nostalgische 
vliegtuigen op Leeuwarden verwelkomen.

Static Show
In de static show zien we dan ook een Sukhoi-22 van de Poolse 
Luchtmacht samen met een moderner transporttoestel van 
deze zelfde luchtmacht, de CN-295. Aan F-i6’s geen gebrek. 
Zowel de Koninklijke Luchtmacht als de Belgische Luchtmacht 
is vertegenwoordigd, ook de F-i6’svan de Royal Norwegian 
Air Force en de US Air Force geven acte de présence. De Duitse 
Luchtmacht stuurt behalve een UH-i ook een Eurofighter 
en een Phantom F-4FII. De Finse Luchtmacht stuurt een 
good old Fokker F-27 terwijl de Denen een DA-20 VIP jet naar 
Leeuwarden sturen.

Ook aan helikopters is geen gebrek. Naast de al vermelde 
UH-i zijn de CH-47 Chinook, AH-64 Apache, AS-532 Cougar, 
EH-101 Merlin (Royal Navy), A-139 (Irish Air Force en KLPD) en 
de good old Sea King aanwezig.
Bij de "big jets" kunnen we beschikken over o.a. de KDC-10, 
E-3A AWACS aangevuld door de C-130 en diverse kleinere 
transportvliegtuigen waaronder de Fokker-50.

Voorbereiding
Het Bureau Air Display van de Koninklijke Luchtmacht start al 
een jaar voor de Luchtmachtdagen met de voorbereidingen. 
De deelnemers worden uitgenodigd, nadat de chefs van 
de diverse Bureaus Air Display al maanden vooraf de (on)

Tekst: Ed de Bruijn, Display Director KLu Dagen
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Een raar gevoel heb ik wel bij dit stukje. Wanneer u dit 
onder ogen krijgt, hopelijk begin september, dan staan 
de Luchtmacht Dagen voor de deur óf ze zijn net achter de 
rug. Bij vorige gelegenheden kwamen de stukjes achteraf 
in ons blad. De verhalen waren heet van de naald, visueel 
ondersteund door veel mooie plaatjes. Nu moeten we 
het doen met een verwachting en die kan, net als een 
weersverwachting, wel eens heel anders uitpakken. Dan blijft 
er van die verwachting niets over. Gelooft u daarin? Ik niet.

We zijn hier op Leeuwarden bezig om binnen de gegeven 
mogelijkheden een topprestatie te leveren. Dat hebben we 
altijd nagestreefd en dat zal nu weer gebeuren. Er verandert 
dus niks.

Aan het begin van de augustusmaand komen de voorbereidingen 
ineens in een stroomversnelling. Een nadeel hierbij is dat 
er nog een aantal mensen met vakantie is. Er zijn echter 
plaatsvervangers die van alles goed op de hoogte zijn en 
waarmee goede afspraken zijn te maken. Ook besef je nu 
weer dat je als postactievengroep maar een klein deel van het 
grote geheel uitmaakt. Er wordt door het personeel van de 
vliegbasis een mega klus verricht, zeker nu er met nadruk óók 
op “de kleintjes” wordt gelet. Het lijkt wel of dat nu juist de 
motivatie geeft om de goede indruk, gemaakt bij voorgaande 
Open Dagen, vast te houden. Er verandert dus niks. 
Dan even terug naar het voortraject. Er waren serieuze 
berichten over het stopzetten van de organisatie van de 
Luchtmacht Dagen. Dit jaar zelfs al. Het duurde even voordat 
het definitieve besluit kwam om door te gaan. Een pauze die 
ruimte gaf voor allerlei speculaties. Als het toch doorgaat dan 
zal dit wel de laatste keer zijn. De frequentie van een keer per 
jaar wordt inderdaad verlaten, er is nog geen definitief besluit 
over de volgende keer en op welk veld. Bij de doorgaande 
reorganisatie van taken van de krijgsmachtdelen die 
ondergebracht worden bij een nieuwe Defensie organisatie 
is er misschien wel plaats voor “Defensie Dagen" in de 
toekomst. Er wordt over deze onderwerpen gepraat, dan 
is er ook over nagedacht. Het is niet eens zo’n gek idee, de 
krijgsmachtdelen organiseren gezamenlijk de Defensie Dagen 
met elk zijn eigen karakteristieke inbreng. Een ding zal hierbij 
duidelijk zijn, niets blijft hetzelfde.

Vliegshow
De vliegshow wordt gedomineerd door jets. Vanzelfsprekend 
het Koninklijke Luchtmacht F-16 Demoteam maar ook hun 
collega's de Belgian Air Force en (voor het eerst) de Turkish 
Air Force F-16 Solo Demo laten zien wat ze kunnen. Het is 
mogelijk dat de Danish Air Force hierbij gaat aansluiten. Deze 
zogenaamde solo-demo’s worden aangevuld door de Finnish 
Air Force F-18, de Italian Air Force Typhoon en de Swedish Air 
Force Saab Gripen. Deze zware jets worden afgewisseld door 
de French Air Force Alpha Jet, de Italian Air Force MB-339 en 
de Royal Air Force Hawk. De Hunters van de Dutch Historical 
Hunter Foundation zijn natuurlijk ook op hun thuisbasis 
aanwezig.
Verder wordt Leeuwarden bezocht door maar liefst drie grote 
demoteams t.w. de Patrouille de France (alleen op vrijdag), de 
Red Arrows en uit Spanje Patrouille Aguila. Als kleinere teams 
zijn het ViperTeam (met vier Hawker Hunters) en de bekende 
Royal Jordanian Falcons aanwezig. De Royal Navy stuurt 
het bekende Black Cat helicopter Team bestaande uit twee 
Westland Lynx.
Natuurlijk ontbreekt het Royal Netherlands Air Force Apache 
Demoteam ook niet. Dit team behaalde onlangs tijdens de 
Yeovilton Airshow de prijs voor de beste buitenlandse demo 
en beschikt over een nieuw kleurenschema. Ook zal dit jaar de 
Red Buil BO-105 een demo uitvoeren.
Net na het middaguur vindt de bekende Air Power Demo 
plaats waarbij een thema van de uitzendingen wordt 
uitgevoerd waar de Koninklijke Luchtmacht de laatste jaren 
nauw bij betrokken is. Deze APD wordt uitgevoerd door 
zowel F-i6’s, helikopters, een KDC-10 en een C-130. Voorde 
middagpauze wordt ingegaan op één van de andere taken 
van de Koninklijke Luchtmacht, te weten Search and Rescue. 
Naast deze opsomming is één van de hoogtepunten de unieke 
demo van de C-27 Spartan, het transporttoestel van de Italian 
Air Force. Terugkomend op de Oost-Europese deelname kan 
het misschien wel de laatste keer zijn dat we een demo van de 
Polish Air Force MIG-29 op Leeuwarden kunnen verwelkomen 
en bewonderen. Zoals u aan het programma ziet, is het 
weer alleszins de moeite waard om 'een dagje Leeuwarden’ 
te doen. We hopen weer veel oud-KLu’ers, samen met hun 
familie, te mogen verwelkomen.

De 'organiserende’ Contactgroep Leeuwarden bij 
monde van Ton Lelie voegt hieraan toe:
Er verandert niks..............Of..................Niets blijft hetzelfde
(Doorstrepen indien niet van toepassing)
Die Open Dagen van de KLu zijn zo ingebakken bij het 
personeel datje gerust kunt spreken van “geroutineerd 
afhandelen die klus, er is niks veranderd".
Mijn idee is dat er niets hetzelfde blijft. Bij het lezen van de 
vorige zin maakt u waarschijnlijk al meteen de fout om het 
ingebakken begrip Open Dagen zonder meer te accepteren, 
bekende kreet en meteen plaatjes erbij van tentoonstellingen, 
static show, vliegprogramma, demoteams en hééél veel 
bezoekers. Toch spreken we al een paar jaar van Luchtmacht 
Dagen, en dat is niet alles. Altijd in de maand juni gehouden, 
dit jaar in september. Eerst op één dag gehouden, later op 
twee dagen en nu op drie dagen (v.w.b. de “kindertent"). 
Werden er voorheen drie grote tenten (voor PA, KNVOL en de 
kinderen) geplaatst, nu is er één grote combitent voor de drie 
doelgroepen. Ook het weer is nog nooit hetzelfde geweest. 
Kortom: niets blijft hetzelfde?
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Uitzendingen zijn vandaag de dag gewoon voor 
onze krijgsmacht. Minder bekend is dat in de 
jaren 1932-1933 een detachement vliegtuigen 
naar Ijsland is uitgezonden, bestaande uit 
slechts twee vliegers en één mecanicien 
en uitgerust met twee Fokker 's D.VII. Eén 
mecanicien, meer was niet nodig om de Fokkers 
in de lucht te houden.
Dit artikel behandelt de achtergronden van 
deze eerste uitzending van de voorloper 
van de Koninklijke Luchtmacht, de 
Luchtvaartafdeeling, zoals de militaire 
luchtvaart van 1913 tot 1938 heette.

Tekst: JaquesA.C. Banels
Foto's: Collectie J.A.C.Banels

In september 1929 besloten de directeuren van meteorologische 
diensten om 50 jaarna dato, in 1932-33 een tweede Internationaal 
Pooljaar te organiseren. De bedoeling was om een aantal 
meteorologische stations te vestigen op bereikbare 
plaatsen rond de beide Polen. Daar konden met hulp van 
registreerballonnen temperatuur en vochtigheid vastgelegd 
worden. Inzicht in de hogere luchtlagen in de Poolstreken was 
een voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van met name 
intercontinentaal luchtverkeer. Jetsrreamsen dergelijke waren 
toen nog volstrekt onbekend.

Oprichting van het Comité
Cannegieter dacht, gelet op zijn ervaringen met de 
LVA, meteen aan het inzetten van vliegtuigen voor het 
verzamelen van materiaal uit de bovenlucht en het verwerven 
van kennis van atmosferische toestanden boven het 
Poolgebied. Ook de weervliegers hadden er wel oren naar. 
Na verkregen toestemming van de respectieve ministers 
van Defensie en Waterstaat om onderhandelingen met 
Zweden en Ijsland te beginnen over het vestigen van een 
Nederlands meteorologisch station, bemand door vliegers

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
Net als bij het Eerste Internationale Pooljaar 1882-1883 
speelde het in 1854 opgerichte KNMI bij de voorbereidingen 
van dit Tweede Internationale Pooljaar een zeer belangrijke 
rol. Vanaf 1919 behoorde luchtvaartmeteorologie 
eveneens tot zijn taken. Sinds de komst van de militaire 
vliegerij in 1913 op Soesterberg ontstond er een nauwe 
samenwerking, destijds uniek in de wereld, tussen De Bilt 
en de Luchtvaartafdeeling (LVA). Van 1914 tot 1918 stond 
op het vliegveld een houten gebouwtje van het KNMI, het 
aërologisch station. Meteoroloog en adjunct-directeurvan 
het KNMI dr. H. G. Cannegieter deed daar zelf met (grote) 
vliegers waaraan zelfregistrerende instrumenten waren 
gehangen, waarnemingen. Vanaf 1919 vonden er dagelijks 
luchtwaarnemingen plaats mede dankzij de door Cannegieter 
trillingsvrij aan een vliegtuig opgehangen meteograaf, die 
luchtdruk, temperatuur en vochtigheid registreerde. Vrijwel 
dagelijks vonden er twee waarnemingen plaats, één ’ s 
ochtends om zeven uur, de tweede later op de dag, waarbij 
gemiddelde hoogtes werden bereikt van ruim 5000 meter. 
De vlucht zelf duurde meestal een uur en werd gevlogen, 
zonder zuurstofvoorziening overigens, volgens een vast 
patroon. Hierdoor konden luchtbewegingen in diverse 
luchtlagen in kaan worden gebracht. Tot zo' n zes kilometer 
boven Soesterberg was voor de zogenoemde weervliegers 
geen laag te hoog. De gegevens gingen naar Berlijn waar 
alle binnenkomende data werd verwerkt tot een rapport dat 
de situatie weergaf boven West-Europa. Door deze uit de 
hoogtevluchten geanalyseerde weersvoorspellingen verwierf 
De Bilt grote bekendheid, temeer omdat het Nederlandse 
luchtruim zich toen al op het kruispunt van de Noord-Zuid- en 
Oost-Westverbindingen bevond.

In de jaren 1919-1929 maakten de weervliegers op Soesterberg 
gemiddeld zo' n 300 vluchten per jaar. Weervliegen was een 
specialisme geworden. In de periode 1927-1930 voerden de 
luitenants-vlieger A. Viruly en J. H. van Giessen respectievelijk 
218 en 231 vluchten uit, en de van het wapen der Cavalerie 
afkomstige wachtmeester-vlieger J. W. T. Bosch 224.
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van Giessen helemaal in het leer ingepakt om een hoogtevlucht te maken.
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van de Nederlandse luchtmacht met militaire vliegtuigen, 
antwoordde Ijsland, in tegenstelling tot Zweden, dat het 
hiermee akkoord ging.
In september 1931 vonden Cannegieter en de luitenants- 
vlieger E. Visch, chef meteo op Soesterberg, en J. H. van 
Giessen een geschikt terrein ten zuidoosten van Reykjavik, 300 
meter lang en 275 meter breed. Het IJslandse Gouvernement 
stelde dit terrein voor de periode van het Pooljaar gratis ter 
beschikking en zorgde voor de inrichting ervan. Beide Haagse 
departementen hadden namelijk duidelijk laten weten dat de 
kosten van dit meteorologisch station en voor het transport 
van mensen en materiaal, niet ten hunne laste zou mogen 
komen. Daar heeft men zich ook strikt aan gehouden. Om 
geld in te zamelen richtte Cannegieter maart 1932 met onder 
andere generaal b.d. C. J. Snijders, het Comité tot Vestiging 
van een Aérologisch Station nabij Reykjavik op. In kranten- en 
tijdschriftartikelen riep Cannegieter de lezer op een bedrag te 
storten op de speciaal daarvoor geopende girorekening.
Het Nederlandse initiatief om militaire vliegtuigen in te zetten 
voor het doen van hoogtemetingen, kreeg hier in Europa als 
ook in de Verenigde Staten navolging.

In september maakte het detachement over 25 dagen 
31 vluchten tot een gemiddelde hoogte van ruim 5500 
meter, de maand erop waren dat 32 vluchten over 28 dagen 
met een gemiddelde hoogte van 5333 meter. Aan het 
eind van elke maand stuurde Van Giessen het complete 
waarnemingsmateriaal, inclusief de data vergaard door 
weerballonnen, naar De Bilt.

Laatste halfjaar
De latere generaal-majoor Van Giessen was een studieus 
iemand. Hij wilde zeker gezien het feit dat hij een jaar lang 
op Ijsland zou verblijven, de eigen taal onder de knie krijgen. 
Tijdens een diner eind 1932, dus na ruim vier maanden,

op 13 augustus naar Reykjavik. Van der Leden had nog een 
spoedopleiding tot weerwaamemer gekregen, zodat hij op 
Ijsland waarnemingen kon verrichten. De beide Fokkers 
D.VII met de registraties 260 en 263 gingen met de nodige 
reservedelen op 3 augustus vanuit Rotterdam scheep. Na een 
kleine drie weken arriveerden de ingekratte Fokkers. Door 
slecht weer konden pas op 2 september Van Giessen en Bosch 
hun eerste vlucht maken.
In zijn eerste brief naar huis maakte Van Giessen al gewag van 
de hoofdbrekens die het onderbrengen van Bosch en Van der 
Leden hem bezorgden. Hun wedde liet het huren van een huis 
niet toe. Van een buitenlandtoelage was immers geen sprake. 
De financiële positie zou Van Giessen zijn hele uitzending 
zorgen baren.

Detachement Ijsland
Op 25 juli arriveerde de kersverse commandant van het 
Detachement Ijsland, de eerste luitenant Van Giessen, met 
zijn vrouw en hun bijna vierjarige zoontje op Ijsland. De 
sergeant-vlieger H. Bosch en de sergeant-vliegtuigmaker C. 
van der Leden, net als Van Giessen vrijwilligers, vertrokken
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De hangar waar de Fokkers stonden opgesteld met daarvoor van links naar rechts Van Giessen, Bosch, 
Van der Leden en de op Ijsland woonachtige Nederlandse pater Boots.

heersende winden. Uit deze informatie kon het KNMI al na 
een half jaar waarnemen constateren dat bij Ijsland tussen 
de 50ste en 60ste breedtegraad een bepaald traject rustig en 
helder weer bood met zwakke winden uit Oost tot Noord. Een 
uitzondering in deze regio. Met belangstelling wachtte De Bilt 
de resultaten van de waarnemingen in de zomermaanden af. 
Ook de KLM had grote belangstelling voor de werkzaamheden 
van het detachement Ijsland.

verblufte Van Giessen zijn disgenoten, waaronder de IJslandse 
eerste minister, door in vloeiend IJslands een speech te 
houden.
Na een moeilijke wintertijd, waarin niet veel kon worden 
gevlogen, brak zowel voor het detachement op Ijsland als 
voor het Comité in Nederland het laatste half jaar aan. Niet- 
vliegen betekende overigens niet dat de vliegers duimen zaten 
te draaien. Naast hoogtewaamemingen hielden zij zich ook 
bezig met het bewerken van klimatologisch materiaal dat hen 
door de IJslandse meteorologische dienst ter beschikking was 
gesteld.

Buitenlands bezoek
Niet alleen in Europa was men zeer geïnteresseerd in de studie 
naar luchtstromingen, ook in de Verenigde Staten was dat het 
geval. Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen bereidden zich 
voor op intercontinentale vluchten. Charles Lindbergh werd 
verzocht verkenningen in deze richting te willen ondernemen. 
Met zijn vrouw als co-piloot arriveerde Lindbergh begin 1933 
op Ijsland met een speciaal voor deze vlucht geprepareerd 
vliegtuig. Lindbergh nam al snel contact op met Van Giessen 
om met name de in de Eerste Wereldoorlog befaamd 
geworden Fokker D.VII te bekijken. Een kans om met deze 
ferme jager de lucht in te gaan zou Lindbergh zich niet 
gauw laten ontgaan! Van Giessen gaf uitleg en antwoordde 
desgevraagd dat zijn kist niet over radio beschikte, dat er geen 
verwarming aan boord was in deze open Fokker en dat hij 
inderdaad zonder parachute vloog. Dat was toch wel iets te 
veel van het goede. Lindbergh zag af van een vlucht.... 
In de zomer van 1933 landde een escadrille van 23 
watervliegtuigen onder aanvoering van de Italiaanse generaal 
van de luchtmacht Italo Balbo. Balbo cum suis was met dit 
escadrille vanuit Italië via Ijsland op weg naar Chicago waar 
op dat moment de wereldtentoonstelling plaats vond.
Van Giessen had vanuit Ijsland de generaal geholpen met

De hoogtevluchten gaven een nieuw inzicht in de nog 
onbekende verhoudingen van de poolatmosfeer.
Menige krant besteedde aandacht aan de lotgevallen van 
de Nederlanders op Ijsland. Bedrijven als Van Nelle zonden 
koffie, thee en tabak, Van Houten cacao en chocolade en 
Unilever zorgde voor de boter. Dat deze ondersteuning ook 
wel nodig was, blijkt uit een brief van Van Giessen, waarin hij 
schrijft dat zijn vrouw en hij expres niet al te veel kennissen 
maken omdat je deze terug moet vragen en daar was hun 
toelage gekoppeld aan het feit dat het leven op Ijsland prijzig 
was, niet op berekend. Van Giessen beklaagde zich er over dat 
de Nederlandse regering op geen enkele wijze bijdroeg, terwijl 
de IJslandse regering, naast de kosten van de terreinhuur, ook 
nog eens 1000 kronen (nu €1225) fourneerde.
Tijdens de herfst en de winter was het mogelijk geweest 
de gemiddelde temperatuur en vochtigheidtoestand 
van de atmosfeer vast te stellen waardoor meteorologen 
een vergelijking konden maken met die van de rest 
van Europa. De waarnemingen gaven ook inzicht in de 
luchtdrukverhoudingen en dus de aard en sterkte van de
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De huldiging op Soesterberg (in burger!) met links Van Giessen.
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Zo naderde langzamerhand het einde van de uitzending van 
het detachement Ijsland. Op 31 augustus vloog Van Giessen 
voor het laatst over Reykjavik. De IJslanders zouden het 
bekende geluid van de motoren wel gaan missen. 
Van Giessen, Bosch en Van der Leden hadden een 
indrukwekkende prestatie neergezet. In totaal waren er 470 
vluchten gemaakt, waarvan 330 hoogtevluchten met een 
gemiddelde hoogte van 5605 meter. De maximaal bereikte 
hoogte was 6704 meter. De laagst gemeten temperatuur 
bedroeg -420 C. In totaal was er 560 uur gevlogen, twee maal 
de omtrek van de aarde. Dankzij het detachement hadden de 
meteorologen nu inzicht gekregen in zaken als windgegevens, 
belangrijk voor stormvoorspellingen. Met de verzamelde data

Aan alles komt een eind
De financiële positie zou tot aan het eind van de uitzending 
wankel blijven. In zijn laatste artikel in het juninummervan 
het tijdschrift Het Vliegveld over de vorderingen op Ijsland, 
hield Cannegieter weer een hartstochtelijk pleidooi om de 
werkzaamheden niet voortijdig af te breken, juist op het 
moment dat alle stations van het Pooljaar 'over alle deelen van 
den geheelen aardbol’ hun activiteiten volledig ontplooiden. 
Het continue gelobby van Cannegieter wierp wel zijn vruchten 
af. In het voomoemde artikel maakte de meteoroloog gewag 
van een ruime bijdrage van het Natuur- en Geneeskundig 
Congres en van de ‘Koninklijke' 'voor de voorziening van 
bedrijfsstoffen' of met andere woorden, Shell had brandstof 
geleverd.

vlieggegevens over het traject lerland-IJsland. Ook voor de 
vervolgvlucht kregen de Italianen belangrijke informatie van 
de jonge luitenant.

kon nu Ijsland opgenomen worden in de transatlantische 
route vanuit Europa naar Amerika.
De waardering voor dit team kan men ook afleiden uit de voor 
die tijd en voor hun respectieve rang al tijdens hun verblijf 
op Ijsland toegekende hoge koninklijke onderscheidingen. 
Zowel Van Giessen als Bosch werden benoemd tot Ridder 
in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden, Van der 
Leden kreeg de Gouden Eeremedaille der Orde van Oranje- 
Nassau, eveneens met de zwaarden. Van Giessen ontving als 
commandant de versierselen behorende bij Groot-Ridder in 
de Orde van de IJslandse Valk, Bosch en Van der Leden werden 
ridder in dezelfde orde. Generaal Balbo was de hulp van Van 
Giessen ook niet vergeten, uit Italië kwam het eremetaal in de 
vorm van Ridder in de Orde van de Kroon van Italië.
Op 22 september 1933 arriveerde het driemanschap in ons 
land. Kon daarop vond op Soesterberg een officiële huldiging 
plaats waarbij het detachement Ijsland in het zonnetje werd 
gezet. Op 26 september volgde een ontvangst bij de minister 
van Defensie in Den Haag.
Zoals gebruikelijk ging de meeste aandacht naar de 
commandant van het detachement Ijsland, de dertig jaar oude 
ie luitenant Van Giessen. Hij was het die zijn team blijvend 
wist te inspireren om onder zware werkomstandigheden 
de opdracht voor het detachement tot een goed einde 
te brengen. Maar ook deze uitzending kon geen succes 
worden zonder het vliegwerk van sergeant Bosch en het over 
een periode van 14 maanden in zijn eentje sleutelen door 
sergeant-vliegtuigmaker Van der Leden.
Samenvattend mogen we stellen dat de uitzending van het 
detachement Ijsland relatief zwaar is geweest. Maar toen al 
gold dat men een missie alleen goed kan volbrengen wanneer 
het team als één man optreedt.
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Zoals reeds in de vorige KLuPActiefwerd vermeld, is de DVD met 
een speelduurvan 115 minuten te bestellen via de website: www. 
waldemarprodukties.nl of door overmaking van 24 euro (inclusief 
verzendkosten) op bankrekening 43.59A7 656 ten name van Waldemar 
Producties te Rotterdam onder vermelding van Deel 7.

waldemarprodukties.nl
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Herhaalde oproep

Gezocht

Waar blijft de KLu?
Waar blijft het Militaire 
Luchtvaart Museum?

Na een uitvoerige correspondentie kreeg ik op 23 maart 2005 
van hem de volgende mail:

Tot zover het Hoofd Luchtmachtvoorlichting in 2005. Het 
belangrijkste uit deze mail is wel de erkenning dat het 
eigendom van een wrak van een Nederlands militair vliegtuig 
in principe aan de Staat toebehoort. Maar wat is de praktijk?

Als trouw lezer van KLuPActief en als actief militair historicus 
zou ik graag gebruik willen maken van de kennis en expertise 
van de lezers van het blad om een antwoord te krijgen op de 
volgende prangende vraag:

dragen. Maar het is de Koninklijke Luchtmacht (namens de 
Staat) in nauwe samenspraak met het MLM die dat bepaalt, 
niet een gemeente of een provincie. Luchtmacht let op uw 
zaak!

Zijn telefoonnummer is: 076-5811929.
E-mail: ccma.gemmeke@planet.nl

Met belangstelling heb ik in het juninummer het artikel 
gelezen over de unieke vondst van een Fokker G-i motor. 
Daarin staat dat de provincie Noord-Holland het CRASH 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum '40-'45 in Aalsmeerderbrug heeft 
benaderd met vragen over de mogelijke herkomst van deze 
motor. In het vermoeden dat het hier wel eens om een unieke 
vondst zou gaan, diende het museum op haar beurt bij de 
provincie het verzoek in deze motor in de eigen collectie te 
mogen opnemen, welk verzoek werd ingewilligd. Ik snap dat 
wel, maar ik heb over de gang van zaken wel een paar vragen 
die ik graag in KluPActief naar voren wil brengen.

Op zich begrijp ik dat een provincie een naburig museum als 
CRASH raadpleegt, maar zou ‘ons eigen’ Militaire Luchtvaart 
Museum hiervoor niet de eerst aangewezen instelling zijn? 
Maar veel belangrijker vind ik wel de vraag of de provincie 
Noord-Holland überhaupt wel gerechtigd is te beslissen waar 
een motorvan een militair vliegtuig als een G-i naar toe gaat. 
Al in 2005 heb ik over deze hamvraag - wie is nu eigenlijk 
eigenaar en wat is de rol van de Overheid? - correspondentie 
gevoerd met het toenmalige Hoofd Luchtmachtvoorlichting 
luitenant-kolonel Jos van der Leij.

"... Het eigendom van het wrak resteert in principe bij de Staat.... De 
berging van vliegtuigwrakken gebeurt over het algemeen in opdracht van 
de gemeente die hiervoor de bergingsdienst benadert (sic! JACB). In het 
geval waar u het over heeft (een berging door CRASH van een Nederlands 
militair vliegtuig mei '40 JACB) was dit niet zo. Gemeentes dienen 
opdrachten tot berging niet te verstrekken aan particuliere organisaties. 
Dit zal bij gemeentes door het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
nadrukkelijk onder de aandacht gebracht worden met de uitgave van de 
nieuw circulaire aangaande wrakkenberging. Hieraan is gerefereerd in 
onlangs aan de Kamer gezonden brief Een eventuele vorderingsactie is 
op dit moment niet aan de orde”

Al enige tijd doe ik onderzoek naar de geschiedenis van 
de blanke wapens van de KLu, waarbij ik mij voornamelijk 
richt op de sabel. Hiertoe heb ik uiteraard archiefonderzoek 
gedaan, onder andere door het lezen van de verslagen van 
de Luchtmachtraad uit de jaren '50 en ‘60 en de relevante 
onderliggende stukken. Vervolgens heb ik mij gewend tot de 
(Duitse) leveranciers van de sabel, de firma' s Eickhom 
enW.K.C.

Hierdoor ben ik er weliswaar in geslaagd interessante 
informatie boven water te krijgen, maar met name uit 
de periode van invoering van de sabel, medio jaren ‘50, 
is weinig bewaard gebleven. Onbekend is bijvoorbeeld 
hoeveel sabels er in eerste instantie in Duitsland besteld zijn. 
Defensie Materieel Organisatie (DMO) kan niet verder in het 
sabeldossier terugkijken dan 2005. De vele, vele reorganisaties 
hebben zo hun prijs...
Gaame zoek ik contact met oud-luchtmachters die op een of 
andere wijze betrokken zijn geweest bij de aanschaf van de 
KLu-sabel M1955.

Ook anekdotes over de sabel zijn van harte welkom! 
Graag uw informatie sturen naar Jacques A. C. Bartels, 
e-mail jac.bartels@planet.nl. Tel.: 070- 511 2222.

Charles Gemmeke, Lt.Kol KLu bd. uitTeteringen zou 
graag in contact komen met Harry Vandenbriel. 
Hij kent Harry al sinds 1948 maar is hem uit het oog 
verloren.

Met alle respect voor de inspanningen van het CRASH- 
museum, ben ik echter van mening dat de Koninklijke 
Luchtmacht én het Militaire Luchtvaart Museum meer op het 
vinkentouw moeten zitten om belangrijk Nederlands militair 
erfgoed, zeker uit de meidagen van 1940, voor het nageslacht 
te bewaren. Het MLM is immers bij uitstek dé locatie waar dit 
materiaal, zeker als het uniek is, ten toon gesteld kan worden. 
In nauw overleg met dit museum, kan de KLu namens de Staat 
het eigendom opeisen van die zaken die militair-historisch 
van belang zijn. Er blijft dus ruimte om opgegraven materiaal 
aan een particuliere instelling als CRASH in eigendom over te

mailto:ccma.gemmeke@planet.nl
mailto:jac.bartels@planet.nl
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Parawing gezocht
i

Tijdelijke regeling voor 
Postactieven KLu

Op ii mei jl. stond ik te schuren aan een straaljager die ik 
in 1957 een tiental keren heb gevlogen als maandvlieger op 
Soesterberg. Het toestel deed jaren lang dienst als Monument 
op de vliegbasis Soesterberg en werd rond 1980 opnieuw 
geschilderd en voorzien van de foute registratie "1-147”- Het 
toestel werd vervolgens in 2005 overgenomen door een 
particulier op vliegveld Hoogeveen. In 2009 kwam er een 
bod van een vliegveld in Duitsland. Deze verkoop heb ik 
weten te voorkomen door de Aviodrome in de gelegenheid 
te stellen om het vliegtuig aan te kopen waarna het toestel 
werd overgebracht van Hoogeveen naar de Aviodrome in 
Lelystad, zodat op die bewuste datum in mei een begin kon 
worden gemaakt met een voorlopige externe restauratie 
in de vorm van een nieuwe en correcte beschildering met 
registratienummer I-187. De echte restauratie zal naar 
verwacht over enkele jaren geschieden in de (toekomstige) 
onderhoudshangarvan de Aviodrome.
Het Aviodrome opknapteam wordt geleid door René Böhmer 
en bestond op de dag dat deze foto werd gemaakt uit Omke 
van der Ploeg, Ronald Smeeman en ondergetekende.

Ik zoek naar een 3-tal parawings die gedragen worden op 
het avondbaatje en die een lengte hebben van plm. 8 cm. 
Het betreft de kleine uitvoering met grijze achtergrond. 
Wilt u contact opnemen als u mij (tegen vergoeding) 
hieraan kunt helpen? Bij voorbaat dank, Henk Stekelenburg, 
Burgemeester Elsenlaan 181, 2282ND Rijswijk 
Telefoon 070-3996343 (ingeval niet thuis spreek in op 
antwoordapparaat)

3. Postactieven worden na verificatie van de deelnemerslijst 
en hun geldig Nederlandse identiteitsbewijs zelfstandig 
toegelaten tot de bases.
Dit tijdelijke 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.

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

1. 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 formaten/ofverwerkingstermijn 
kunnen worden gesteld bij het lokale Kantoor Veiligheid).

2. Het Kantoor Veiligheid zorgt voor de distributie van de lijst 
naar de wachthebbende instantie.

Omdat een definitieve regeling voor de nieuwe algemene 
Defensiepassen nog niet is afgeprocedeerd is, een tijdelijke 
regeling van kracht voorde 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:

KLuPActef jo

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.
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De sergeant haalde zijn arm uit de mantilla, pakte uit zijn 
toolkit een slinger en “kruisschroefbit” en draaide de pijn 
verbijtend 120 kruisschroeven los haalde om een vleugelplaat 
te verwijderen. Vervolgens verwisselde hij de lekke 
brandstofpomp, plaatste de vleugelplaat weer en draaide de 
120 kruisschroeven daarop weer vast.
Alleen de vrouw van die sergeant heeft geweten hoeveel pijn 
hij gehad moet hebben?

De sergeant
(door jan van Schaik)

grond liggen” en zette vervolgens zijn voet in de oksel van de 
sergeant, pakte zijn hand vast en trok. Ik hoorde een vreemd 
kraken en een afschuwelijk kreet van pijn.
"OK”, zei de Pil, “hij zit weer op de juiste plaats, nu nog even 
het journaal invullen en jullie kunnen naar huis”. Wij legden 
de dokter uit dat dit niet zou gaan vanwege de stand-by dienst. 
De dokter begreep dit argument maar zei wel achteraf niet te 
komen zeuren als het pijn zou blijven doen.
Terug op de vliegbasis vroegen wij de plaatsvervanger of er 
nog problemen waren. “Nee” hoor, niets aan de hand”, was 
zijn snelle antwoord om vervolgens op z’n fiets te springen en 
er als een speer vandoor te gaan. Op de flight line aangekomen 
was het eerste wat we zagen een enorme plas kerosine onder 
de linkervleugel. Eerst dachten we aan een geintje, maar 
nee, het was echt. De oorzaak was gelegen in een lekkende 
vleugelbrandstofpomp.

“Ga jij morgen parachutespringen?”, vroeg de sergeant crew 
chief aan zijn flight chief. “Ja”, antwoordde deze. “Kan ik met 
je meerijden?”
"Nee”, zei de flight chief. “Nee, waarom niet?”
“Omdat jij morgen swndbjdienst hebt”. De crew chief 
reageerde teleurgesteld en zei toen: “als ik een plaatsvervanger 
kan vinden, kan ik dan mee?” "Ja, dan kun je wat mij betreft 
mee, dat wil zeggen als je kist (de P-140 Thunderstreak) in 
orde is zodat je vervanger niet in de problemen komt". De 
kist bleek tip top in orde te zijn zodat niets de vlucht in de weg 
stond.
Vrij kort daarna cirkelde de F-27 boven het vliegveld Ypenburg. 
Er stond een sterke wind. De dispatcher twijfelde daarom of hij 
de sprong wel door zou laten gaan, want de streamer waaide 
een onplezierige kant uit, te weten in de richting van de 
Aviodiepen hangars.
Nou was dispatcher iemand van het KCT (red.: Korps 
Commandotroepen), dus wel wat gewend zodat hij besloot 
dat er toch gesprongen kon gaan worden. Ergo: het lampje 
brandde groen en de instructeur riep: "Go".

Ik had geluk want ik kwam redelijk goed terecht op het 
tegelpad vlak bij de muur van de hangar, waardoor de 
parachute bleef opbollen. De sergeant crew chief echter 
kwam op het platform voor de hangar terecht en werd 
door de wind nog een flink aantal meters over het platform 
voortgesleept voordat hij overeind kon krabbelen. Hij liep op 
me toe en zei met een van pijn verwrongen gezicht: "mijn arm 
ligt uit de kom, kun je hem er even in trekken?” 
Helaas had ik zitten slapen tijdens de EHAF-cursus, want 
het lukte mij niet de arm weer op de juiste plaats te krijgen. 
Wij dus op weg naar de ziekenboeg. De dokter hoorde het 
verhaal aan en zei tegen de sergeant: "ga maar even op de
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Volkel 60 jaar
(3e en laatste deel)

De Koninklijke Nederlandse Vliegtuigfabriek Fokker werd 
hoofdaannemer voor de licentiebouw in de ‘Noordgroep’. In 
1962 rolde de eerste F-104G van de productielijn. De aanduiding 
'G' stond voor ‘Germany’, het land dat de grootste bestelling 
had geplaatst. In december van dat jaar werd het eerste toestel 
aan de KLu geleverd. Voor de KLu liep de productie door tot 
1965 en werden in die periode 95 Starfighters afgeleverd. Nog 
eens vijfentwintig, werden van de Amerikanen in bruikleen 
ontvangen, maar waren bij Fiat in Italië geproduceerd. Daarnaast 
bestelden we een achttiental tweezitters, deTF-iO4G. Deze 
werden gedemonteerd, als luchtvracht naar Schiphol gevlogen 
(zie foto) en daarbij Fokker geassembleerd.

Een terugblik
Als de politiek een moeilijke beslissing moet nemen wordt 
er een commissie ingesteld om het probleem te bestuderen. 
Zo ook in 1959. De commissie moest advies uit brengen welk 
vliegtuigtype de toen diverse luchtverdedigings-, tactische- en 
verkenningsvliegtuigen zou moeten vervangen. Geadviseerd 
werd om hiervoor één type te selecteren, wat tevens logistieke- 
en financiële voordelen opleverde. Acht vliegtuigtypen werden 
voorgesteld en uiteindelijk bleven de Mirage 1IID en de F-104 
Starfighter over. Omdat eventuele aanschaf een gezamenlijke, 
met meerdere NAVO-partners zou worden, volgde druk 
diplomatiek overleg. De keuze van de Bondsrepubliek Duitsland 
en Canada om over te gaan tot de aanschaf van de multi-role 
versie van de Starfighter, deed ook ons land besluiten dit toestel 
te selecteren. Hierdoor kon het onderhoud, de bevoorrading 
en de opleiding van vliegers en technisch personeel worden 
geïntegreerd met andere NAVO-landen.

Weaponmeet om kennis te toetsen
Deze technieken konden, in competitieverband, worden getoetst

Eerste F-104's voor 306 Squadron
Het eerste squadron dat met het nieuwe toestel werd uitgerust 
was het 306 Fotoverkenningssquadron dat hiertoe op de 
Vliegbasis Twenthe werd geplaatst. De eerste twee toestellen 
verdwenen direct in de hangaar om te functioneren als 
sleutelkisten voor de TD-ers in opleiding. Die technische 
opleidingen werden, samen met de Belgen verzorgd door de 
MTU, de Mobile Training Unit, op Zuidkamp bij Vliegbasis 
Twenthe. Vliegbasis Volkel ontving haar eerste Starfighter in 
augustus 1964. Dit toestel werd ingedeeld bij 311 Squadron dat 
ook collectief op Twenthe was geplaatst voor het volgen van de 
nodige opleidingen. Maart 1965 keerde het squadron terug op 
Volkel. Daama was het de beurt aan 312 Squadron om hetzelfde 
proces te ondergaan. Een jaar later kon de commandant van 
'312' melden dat ook zij operationeel waren. Daarop volgde 
een periode van intensief oefenen om het gebruik van alle 
nieuwe apparatuur onder de knie te krijgen. Nieuw was de 
aanwezigheid van een geïntegreerd radarsysteem, elektronische 
navigatie- en flightcontrolsystemen én een boordwapen 
dat, met een vuursnelheid van 4.000 schoten per minuut, 
toch een andere aanpak van een aanval vereiste. Ook de veel 
hogere landingssnelheid bezorgde de vliegers menigmaal 
kippenvel. Standaard werd de remparachute gebruikt. Daar 
waar deThunderstreaks van Volkel steeds in de Strike-role hadden 
geopereerd, kreeg de Starfighter al snel een nieuw wapenpakket. 
Men diende zich nu ook te bekwamen in scrafing, rockeny, skip-, 
glide- en dive bombing.

J



All in onefamily

D-5803'

aj KiuPAct.ef

herkenbaar aan de zwarte bulten (antennes) onder de cockpit. 
De Amerikanen stelden strenge veiligheidseisen aan vliegtuigen 
met een ALQ aan boord. Die toestellen moesten permanent door 
camera’s worden bewaakt en rond de lijn van 306 verscheen een 
levensgroot hekwerk. Sindsdien heet die lijn het ‘Safaripark’. 
De nieuwe Orpheus-apparatuur sloot perfect aan bij de 
NAVO-eisen voor luchtverkenning. In de eerstkomende NAVO 
fotoverkenningsoefening'Royal Flush’, werd het systeem in 
competitieverband getest. Het Orpheus-systeem sloot ook goed 
aan bij een van de taken van het 306-Squadron, het verkennen en 
fotograferen van Warschaupact marineschepen die onze sector 
van de Noordzee ‘binnendrongen’. Voor het personeel betekende 
dergelijke ‘Dosage Tingle’ missies een belasting in de vorm van 
een ‘Stand By’ periode op de basis. Deze viel echter in het niet bij 
de vele QRA (QuickReaction Alen) uren die door het personeel van 
de andere vliegende squadrons werden gedraaid.

F-104 tijdperk ten einde
Al in het begin van de jaren zeventig startte de regering een 
onderzoek naar een mogelijke vervanger voor de Starfighter. De 
keuze viel, na veel politiek gekrakeel, op de General Dynamics 
F-16. Met de geleidelijke invoering van de F-16 werden kopers 
gezocht voor de uitgefaseerde 104’s. De Turkse luchtmacht 
bestelde er 25. Begin jaren tachtig werden deze toestellen 
geleverd waarbij technici van zowel Leeuwarden als Volkel, voor 
de ondersteuning en scholing zorgden. Tien Starfighters die 
destijds door Amerika in bruikleen waren gegeven, moesten 
weer worden ingeleverd. Door de NAVO werden deze daarop 
aan Griekenland overgedragen, waarbij de KLu weer technische 
ondersteuning verleende. De vliegtuigen van 306 bleken zonder

tijdens de jaarlijks terugkerende NAVO -Weaponmeet. Na een 
verloren Meet in 1968 stelde een commissie van onderzoek 
vast dat andere landen kleine, niet officiële, verbeteringen 
hadden toegepast aan de richtmiddelen. Om het volgende 
jaar met gelijke kansen weer het strijdperk binnen te treden, 
moest een werkgroep verbeteringen uit denken én toepassen 
op de vliegtuigen die deelnamen aan de Meet. Binnen één 
jaar realiseerde de werkgroep een aantal goedwerkende 
proefmodificaties aan de radar- en navigatiesystemen. Het gevolg 
was dat het team van Volkel de Weaponmeet van 1969 glorieus 
won! De modificaties die aan dit succes hadden bijgedragen zijn 
in alle tactische vliegtuigen van de KLu doorgevoerd. In datzelfde 
jaar werd ook het 306 Squadron van Twenthe naar de Vliegbasis 
Volkel teruggeplaatst. Als oorlogsbestemming kreeg ‘306’ 
Vliegbasis De Peel toegewezen. Dit betekende dat jaarlijks alles 
moest worden ingepakt voor de verhuizing naar dit Limburgse 
veld.

Modificaties te over
Inmiddels had onze regering besloten dat de 
fotoverkenningcapaciteiten van de Starfighter verbetering 
behoefde. Door de Nederlandse industrie werd daarop de 
Orpheus-recce-pod ontwikkeld. De invoering vergde een grote 
aanpassing van het elektrische systeem van het vliegtuig. Omdat 
het toestel voor deze aanpassingen toch uiteen en open lag, 
werd tegelijkertijd een aantal andere modificaties uitgevoerd. 
Een geheel andere wijziging die halverwege de jaren zeventig 
werd doorgevoerd, was het inbouwen van ECM (Electronic Counter 
Measures) apparatuur, de ALQ-126. Dit werd uitgevoerd door Avio- 
Fokkerop Ypenburg. Vliegtuigen uitgerust met ALQ waren direct
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Orpheus-apparatuur onverkoopbaar en zijn uiteindelijk gesloopt. 
De Orpheus-apparatuur ging mee naar de speciale RF-16. Oude 
Starfighters werden verdeeld om vervolgens te dienen als 
poortwachter, oefenobject voor Battle Damage Repair, technische 
opleidingen, of oefensleepkist. Nederland nam op 13 juni 
1984 afscheid van de 'honderdvier’ met een afscheidsformatie 
van zestien toestellen die alle KLu-onderdelen aandeed en 'en 
passant’ ook een paar van de landmacht!

Na het verdwijnen van de Starhghter werd de balans opgemaakt. 
Hoe veilig was met dit toestel gevlogen, dat in Duitsland de naam 
had een ‘Weduwe-maker’ te zijn. In totaal maakte de KLu er ruim 
350.000 vlieguren mee en gingen 44 vliegtuigen van dit type 
verloren. Dit betekende een ongevallenratio van 1,25 per 10.000 
vlieguren. Een laag getal in vergelijk met andere straalvliegtuigen 
van de KLu. Alleen met de T-33 en de NF-5 werd tot dan toe 
veiliger gevlogen.

C 3273
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Op woensdag 11 mei zijn wij met de CGPA regio Twenthe 
een dagje uit geweest. Met een kleine vertraging kwam de 
bus voorrijden, maar hij was er gelukkig zodat we, vergezeld 
van uitstekend weer met een blij gemoed op pad gingen. De 
reis ging richting Friesland en bij het plaatsje Ens werden 
wij getrakteerd op een heerlijke kop koffie met gebak. Voor 
iedereen was er zelfs nog een tweede kop koffie. Na de koffie 
vervolgden we onze reis en gingen wij op weg naar de plaats 
Sneek, alwaar wij tegen twaalven inscheepten vooreen twee 
uur durende rondvaart op het Sneekermeer. Direct na de 
afvaart werd voor de lunch geserveerd met daarbij een lekkere 
kop soep. Na de lunch ging iedereen al snel naar het bovendek 
om daar een plaatsje in de zon te bemachtigen. Met een 
drankje, een ijsje en een heerlijk zonnetje bleek dat heel goed 
uit te houden. Na de rondvaart gingen wij met de bus naar 
Bolsward, waar iedereen nog een klein uurtje had om wat te 
winkelen, ofzomaar wat rond te lopen. Bolsward is een heel 
mooie plaats. Nadat iedereen weer in de bus zat, gingen wij 
op weg naar Sonnema, voor een rondleiding en natuurlijk 
ook voor het proeven van hun producten. Wij werden 
ontvangen met een kop koffie met bijbehorende inleiding, 
waarna vervolgens een DVD werd getoond over het ontstaan 
van de fabriek en over het productieproces. Hiema volgde 
de rondleiding en wij waren verbaasd hoeveel kruiden er wel 
niet in de ons zo bekende Berenburg gingen. Het bezoek aan

Sonnema was zeker de moeite waard en meerdere mensen 
maakten van de mogelijkheid gebruik om iets in de winkel te 
kopen.
Rond vijf uur gingen wij weer op weg en nu stond ons 
dineradres in Den Ham op het programma. Wij zouden gaan 
dineren bij restaurant Harwig en werden volgens plan daar 
om half zeven verwacht. Echter, toen wij daar arriveerden en 
wij het restaurant binnen gingen werden wij met argusogen 
bekeken en werd ons verteld dat het restaurant gesloten was. 
Ook in de agenda van het restaurant stond helemaal niets 
over ons bezoek vermeld. Ja, daar sta je dan met een bus met 
61 personen. Samen met de chauffeur werd aan een oplossing 
gewerkt. Het noodnummer werd gebeld, terwijl wij buiten de 
bus in het zonnetje voor het restaurant er een beetje verloren 
bijstonden. Terwijl men druk bezig was met het vinden van 
een oplossing, kwam na ruim een half uur de manager ons 
vertellen, dat ervoor ons in een andere zaal werd gedekt en 
wij toch bij hem konden dineren. Wij moesten de zaal wel 
delen, met een aerobic groep, die daar bezig was, maar dan 
hadden wij ook nog wat te bekijken. Al met al werd het diner, 
dat uiteindelijk goed verzorgd was met een uurtje vertraging 
opgediend. Van de reisorganisatie kregen wij daar ter plekke 
een drankje aangeboden. Uit eindelijk bleek dat het restaurant 
was vergeten onze groep in de agenda te zetten, zodat het 
drankje voor rekening van het restaurant kwam.
Al met al hebben wij een heel mooi dagje uit gehad en met 
onze "bijna niet" diner ervaring hadden wij ook nog wat om 
over na te praten. Uiteindelijk was het toch: "Eind goed, Al 
goed". Wij willen het bestuur dan ook bedanken voor een 
mooi en gezellig dagje uit.

-
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CGPA Nw. Milligen gaat 
klootschieten

Eén van onze vaste onderwerpen in het jaarprogramma is het 
klootschieten. Voor het derde seizoen op rij komen er dan 
zo’n twintig a vijfentwintig leden bij elkaar op het AOCS. Eerst 
wordt - onder het genot van een kopje koffie - de indeling in 
groepjes van drie of vier personen geregeld, voordat we de 
poort uit gaan. Want klootschieten doe je langs de weg. In 
pools van twee groepjes gooi je beurtelings een houten bal 
- met lood verzwaard - zover mogelijk langs de weg. Wie het 
traject in zo min mogelijk aantal worpen aflegt is winnaar. 
Dit jaar hadden we ietwat pech, want het regende af en toe 
zachtjes. Dat werd halverwege het parcours goed gemaakt 
door een goed verzorgde pitstop.
Bij de vier-drie-acht (de ouderen onder ons weten wat 
daarmee bedoeld wordt..) staan Even, die het geheel 
organiseert, zijn vrouw Manha, en de twee hulpjes Henk 
en Klaas gereed met een barbecue en de nodige drankjes. 
Nog onze hanelijke dank hiervoor! Dan wordt het spelletje 
voortgezet richting het basiskamp. Onder het genot van een 
biertje, of iets anders, wordt dan nog gezellig wat bijgepraat. 
De dag wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.
Hebt u het moeten missen..? Lijkt het u leuk om eens mee te 
doen..?
Volgend jaar krijgt u vast wel weer de kans.

Onlangs op 12 mei jl. vond op de vliegbasis Gilze Rijen 
weer de Algemene Ledenvergadering van de Contactgroep 
Postactieven Regio Gilze Rijen plaats. Men had er zin in 
want al om twee uur kwamen de eerst leden binnen. Na zich 
te hebben ingeschreven kon men zich opwarmen met een 
kopje koffie of thee met het zo langzamerhand traditionele 
plakje cake. Van tevoren hadden 105 personen te kennen 
gegeven aanwezig te willen zijn bij deze bijeenkomst om te 
horen wat het bestuur over het afgelopen jaar te vertellen 
heeft en benieuwd te zijn naar de dingen die komen gaan. De 
belangstelling blijkt echter nog groter en uiteindelijk stromen 
tegen drieën 116 leden de vergaderzaal binnen en kan de 
vergadering beginnen. Onze penningmeester heeft voor de 
gehele vergadering een PowerPoint presentatie samengesteld 
waarin bij elk agendapunt humoristische aantekeningen zijn 
gemaakt en/of afbeeldingen getoond. Uit de reacties blijkt dit 
wel te worden gewaardeerd en blijft mede daardoor iedereen 
bij de les en verloopt de vergadering soepel, met af en toe 
een vrolijke noot. Al na 45 minuten waren alle onderwerpen 
behandeld en waren de punten waarvoor toestemming van 
de leden was vereist met algemene stemmen aanvaard. Nadat 
ook een nieuwe kascommissie was benoemd en het bestuur 
met applaus is bedankt voor het werk in het afgelopen jaar 
kan onze contactgroep weer een jaartje vooruit. Iedereen 
kan dan ook gerustgesteld naar de gezellig ingerichte ruimte 
waar de aansluitende Social met maaltijd kan beginnen. Na 
het bestellen van de gewenste drankjes aan de bar, zit de 
ouderwetse stemming er al weer snel in. Te horen aan het 
geroezemoes is er geen gebrek aan gespreksstof en al snel 
is het tijd om het buffet te bezoeken voor een uitgebreide 
Duitse maaltijd. Het personeel is altijd weer onder de 
indruk dat de "wat oudere medemens" toch steeds weer 
zo’n gezonde eetlust blijkt te hebben en een paar keer moet 
worden "bijgevuld". Ook het "Kaiserliche" nagerecht van 
diverse soorten ijs en/of gebak wordt alle eer aan gedaan en 
vervolgens gaat iedereen langzamerhand weer richting huis. 
Uiteindelijk wordt om half acht de bar gesloten en kan men 
opnieuw terugkijken op een succesvolle en geslaagde middag. 
Uit de vele reacties blijkt dat men zich alweer verheugt op de 
volgende activiteit.

■
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Ook in het tweede kwartaal stonden er weer enkele 
interessante activiteiten voor onze contactgroep op het 
programma. Van elk van deze activiteiten volgt een kort 
overzicht. Om te beginnen hebben we op 12 april een 
bustochtje naar Utrecht gemaakt, waar een bezoek aan 
het Spoorwegmuseum werd gebracht. Het was zeker de 
moeite waard om de geschiedenis van het railvervoer 
te bekijken en te zien hoe de ontwikkeling daarvan in 
bijna twee eeuwen hebben plaatsgevonden. Enkele oude 
treinstellen en wagons riepen herinneringen op aan de tijd 
dat men daarvan zelf nog gebruik maakte. Ook kon met een 
rammelende lift ‘'afgedaald" worden naar de oude tijden 
van hetspoorgebeuren zoals werkplaatsen, kantoren etc. 
Het was allemaal bijzonder interessant. In de nostalgische

Het spande er om, maar uitgerekend op dinsdag 7 juni was het 
een mooie dag (we hebben er blijkbaar recht op): barbecueën 
dus!
Normaliter stoken we de vuren op in de maand september, 
maar omdat Leeuwarden de Luchtmachtdagen in september 
houdt, zijn we uitgeweken naar een datum in juni. Vooraf 
werden we gewaarschuwd dat de meeste mensen dan op 
vakantie zouden zijn (ook 4 bestuursleden waren afwezig), 
maar er kwamen toch nog 135 mensen gezellig aan de vuren 
staan. Al vroeg stroomden de mensen binnen. Het hele terras 
zat vol, er moesten zelfs nog stoelen van binnen naar buiten 
worden gesjouwd. Wat wederom opviel was de fijne sfeer 
die heerst tijdens dit soort activiteiten. De dienstdoende 
hoffotograaf (Ruud Vrakking) heeft veel foto’s gemaakt van dit 
evenement; voor de volledige fotoreportage moet u even een 
kijkje nemen op onze website: cpa-soesterberg.nl. Hier vindt 
u ook veel foto’s van onze vorige activiteiten.

stationsrestauratie en de koffiekamer werd genoten van verse 
koffie, 'hedendaags’ gebak en andere lekkernijen. De bus 
bracht het gezelschap terug naar Rhenen, waar in de MFR 
de bar openging. Na een drankje was er een warme maaltijd 
geserveerd met ijs na.
Vervolgens ging het op zondag 8 mei per bus naar Arnhem 
waar we inscheepten voor een bootreis door noordelijk 
Nederland. De afvaart was de volgende dag. We maakten 
een zeer mooie vaartocht via de rivier de IJssel, Zwolle, 
Meppel, Franeker, Texel, Den Helder, Alkmaar, Zaanse

Schans en Wijk bij Duurstede. De zaterdag daarop waren we 
weer terug waarna we als passagiers konden terugkijken op 
een schitterende week waarin werd genoten van de rust en 
het schitterende Nederlandse landschap. De zon droeg in 
belangrijke mate bij aan een fantastische week op het water. 
Voor de niet-varende leden werd de maandelijkse bijeenkomst 
op de dinsdag 10 mei op gezellige wijze doorgebracht en 
afgesloten met een lekkere "hap".
Als laatste activiteit voor de zomervakantie hielden we op 14 
juni onze laatste bijeenkomst. Het werd een gezellige middag, 
die werd afgesloten met de gebruikelijke barbecue. Een ruim 
voorziene tafel met heerlijke hapjes en veel soorten vlees dat 
door het goede weer buiten kon worden genoten.
Zo af en toe vraagt men zich de laatste tijd wel eens af 
hoe lang de CGPA Rhenen nog gebruik kan maken van de 
voorzieningen ter plaatse. Hoelang zal het nog duren voordat 
het "DELM-terrein” voorgoed wordt gesloten en wat is dan de 
toekomst voor de CGPA-Rhenen?
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Arie de Man

Wat gebeurde er namelijk? Wel, het ganse peloton werd 
verrast door het afgaan van het brandalarm. Ex-luchtmachters 
zouden geen ex-luchtmachters zijn, als er niet nuchter op 
gereageerd werd. Met de kreet: “is er een techneut in de 
zaal?”, werd het euvel al snel gevonden. Met één vinger 
werd de alarmkast gereseten muisstil werd het aan boord, de 
schipper beteuterd kijkend achterlatend. Gé bedankt! 
De terugvaart werd uit voorzorg toch maar op één motor

Het is woensdag 19 mei en het is half negen in de ochtend. Je 
denkt als bestuur het eerst aanwezig te zijn...No way dus! De 
dag begint eerst, zoals een goede KLu man/vrouw betaamt, 
met het drinken van een bakje koffie alvorens een halfuurtje 
later te vertrekken richting Biesbosch. Zoals reeds gezegd 
was de gedachte om als bestuur het eerste aanwezig te zijn 
fout gedacht, want er stonden al zo'n 25 andere CGPA-ers te 
dringen voor de ‘ijzeren koffievrouw’!
Na de hartelijke begroetingen en niet te vergeten de knuffels, 
vertrok het gehele peloton, 64 man sterk, richting de 
Biesbosch. Onze hoofdverzorger en verzorgster, reden deze 
keer niet mee, ze hadden hun kampement reeds enige dagen 
opgeslagen op de camping van Drimmelen. Bij aankomst in 
Drimmelen werd gelijk ingescheept op de Zilvermeeuw 6. 
De koffie/thee met gebak stonden in de kombuis al te 
wachten op de dorstige kelen en knorrende magen. De afvaart 
richting de Biesbosch en het aldaar gelegen museum verliep 
gladjes. (Murphy here I come.)

Een mooie vaan door dit mooie natuurpark en daarna de vaan onder de 
bruggen van de Moerdijk door en zo het Hollands Diep op gevaren. Dit 
was voor mij persoonlijk, waarschijnlijk meer dan voor elk andere persoon 
aan boord, een bijzonder gebeuren. In mijn jeugd, dus heel langgeleden, 
was dit mijn leefomgeving ik voer daar samen met mijn kameraad zo veel 
mogelijk op "Het Diep" en zwommen daar naar hartenlust. Ik kon nu weer 
na zeer lange tijd vanaf het water mijn geboonedorpje, Strijensas, zien 
liggen (een geweldige ervaring). Ook de Sasseplaat was voor mij ook iets 
speciaals. Doorgingen wij ais kind met onze ouders en het halve dorp, op 
zaterdag of zondag zwemmen en recreëren en later als tieners gingen we 
daar zelf heen om ons te vermaken.

Naar aanleiding van deze tocht ontving ik een bedankmail 
van Arie de Man, wat ik een leuke aanvulling op dit stukje 
vond. Het is namelijk een stukje uit het hart gegrepen van 
iemand, die de tijd daadwerkelijk heeft meegemaakt:

gedaan. Nadat de boot vastgelegd had, werd ontroerd afscheid 
genomen van onze hoofdverzorger en hoofdverzorgster, zodat 
het ganse peloton richting Woensdrecht kon vertrekken.
Regen, wind en lichte deining deden het diner langs de lijn op 
de Vliegbasis Woensdrecht, erin gaan als koek.
Al met al, een leuke, leerrijke en enerverende dag.

Het bezoek aan het museum was bijzonder leervol. Terug 
aan boord, werd via de kronkelige waterroute koers gezet 
naar Moerdijk. Intussen was het buffet klaar gezet, zodat 
al lunchend de wetenswaardigheden die door de schipper 
werden verteld, bekeken konden woorden. We kennen 
Murphy, want zo gladjes als de afvaart verliep, zo niet de vaart 
richting Moerdijk.

De geweldige lunch aan boord was niet te versmaden en heb ik het werken 
aan de lijn maar even uitgesteld, GEWELDIG! Ook het museum sprak 
mij aan, nu heb ik daar met eigen ogen kunnen zien hoe mijn vader daar 
heeft geploeterd en ontberingen heeft geleden en heel zware arbeid heeft 
gedaan in de grienden aldaar, om ons, zijn gezin, dat te kunnen geven wat 
erg hard nodig was, al was het geen luxe, we hadden het hoognodige. 
De mensen vertrokken van Sas uit met ongeveer acht personen in een 
roeiaak in alle vroegte op maandagmorgen, afhankelijk van het getijde, 
naar de Biesbosch en verbleven daar in de keet, zoals we die zogen in 
het museum. Ze werkten daarvan licht tot donkeren moesten dan nog 
hun eigen potje koken enz. Op zaterdagmiddag, ook weer afhankelijk 
van het getijde, op dezweetlepels, (roeiriemen in de volksmond), weer 
terug naar huis om even bij het gezin te kunnen zijn en weer schone 
kleren en proviand in te nemen voorde volgende week. Dit werk gebeurde 
voornamelijk in het najaar en de wintertijd, dus geen vakantie uitstapjes. 
Ik vond het geweldig dit alles te hebben kunnen aanschouwen. Kortom 
een geweldige en voor mij onvergetelijke dag,
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Jaarlijkse BBQ bij CGPA 
Arnhem

Op zaterdag 30 juli was de jaarlijkse BBQ bij de CPA regio 
Arnhem gepland. Het bestuur was al in de ochtend bezig met 
de voorbereidingen. Hoewel de weersverwachting er redelijk 
goed uitzag, werden er voor alle zekerheid toch wel enige 
partytenten opgezet. Ook in de keuken was het een drukte van 
belang om alle etenswaren klaar te maken. Tegen twee uur 
arriveerden de eerste deelnemers. Koffie en thee met wat erbij 
kon worden meegenomen naar de zitjes en al spoedig liep 
de zaal helemaal vol met de bijna honderd leden die hadden 
ingeschreven. Na de koffie werd er al spoedig een bezoek 
gebracht aan de bar waarna de voorzitter de middag openende 
en de gang van zaken voor de middag uiteen zette. 
Inmiddels waren de salades, het vlees en de overige 
lekkernijen uitgestald en de vuren aangestoken waarop 
weldra kon worden begonnen met het roosteren van de saté, 
speklappen, hamburgers of karbonaden. Nadat iedereen 
ruimschoots was verzadigd en het nodige bijpraten had plaats 
gevonden, was er weer een eind gekomen aan een geslaagde 
middag.
Een aantal deelnemers bleef echter nog even achter om het 
bestuur te helpen de zaal leeg te maken omdat deze na het 
weekend in de was zou worden gezet.

i-

Naast de dodenherdenking op 4 mei, is ook de 1 juli 
viering op de voormalige vliegbasis Soesterberg elk jaar 
opnieuw een indrukwekkende gebeurtenis. Het militaire 
ceremonieel, omlijst door de muziek van de KLu Kapel, 
de verschillende toespraken waarin veel aandacht wordt 
geschonken aan de collega's die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, de kranslegging bij het monument en flypast in 
de "missing man" formatie vormen een waardig deel van 
de viering van de verjaardag van de KLu. Dat deze viering 
tijdens de gezamenlijke lunch daama al snel de vorm van 
een reünie heeft is niet verwonderlijk. De diversiteit aan 
categorieën deelnemers is garantie voor de ontmoeting 
van oude bekenden. Deelnemen aan deze plechtigheid 
geeft gelegenheid voor een moment van bezinning en 
herinneringen aan heel veel goede KLu jaren.
Tussen deze twee formele KLu activiteiten in werden er 
ook andere bezigheden aan de leden gepresenteerd. Een 
inloopmiddag met een lezing over het Defensie Spyplane 
systeem Raven/Sperwer zorgde voor verraste reacties. 
Zeker toen iedereen buiten een live demonstratie kreeg 
voorgeschoteld.
Een bezoek aan het Zuiderzee museum in Enkhuizen werd 
gestart met een boottocht vanuit Stavoren. Dat op zich 
was al een belevenis, er was veel scheepvaart van soms 
heel indrukwekkende schepen. In het museum werd 
door de gids veel verteld. Bijzondere verhalen en leuke 
wetenswaardigheden wisselden elkaar af en maakten van deze 
rondleiding een culturele les.
Het succes van een inloopmiddag wordt bepaald door 
het deelnemende aantal leden. De lezing van ex-KLu 
officier Harrie Horlings over oorzaken van vliegtuigcrash es

-

werd bezocht door een groot aantal leden. Uit de vele, 
vaak specifieke, vragen bleek wel dat er een aantal 
materiedeskundigen in de zaal zat. Ook zeer specifiek waren 
de opmerkingen van de leden over het daarop volgend koud 
buffet. Dat waardering daarin de boventoon voerde vormde 
een rechtstreeks compliment aan de kok.
De activiteitenlijst over de eerste helft van 2011 werd 
afgesloten met de hierboven aangegeven deelname aan de 
1 juli viering. Eén gebeurtenis in de tweede helft van dit jaar 
moet even apart in de schijnwerpers, namelijk de Luchtmacht 
dagen op 16 en 17 september op de vliegbasis Leeuwarden. De 
postactieven tent staat er weer, een mooie gelegenheid en een 
grote kans voor heel veel "Postactievelingen” om een aantal 
oude maten te ontmoeten. De rest van het programma op die 
dagen is ook het bekijken waard dus..........tot ziens!
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Gezocht: vrijwilligers voor het
Museum Vliegbasis Deelen!

I

Het is fascinatie voor militaire geschiedenis die de meer dan 
45 vrijwilligers van Museum Vliegbasis Deelen kenmerkt. In de 
afgelopen dertig jaar heeft een groep enthousiaste amateurs 
zich bezig gehouden met het opsporen van vliegtuigen 
die in de Tweede Wereldoorlog boven Nederland zijn 
neergestort, Duitse en Geallieerde. In archieven, boeken en 
via persoonlijke overleveringen achterhaalde men de precieze 
plekken en omstandigheden. Meer dan 35 vliegtuigen heeft 
men in de loop der jaren in de regio Zuid-Veluwe opgegraven. 
De vele voorwerpen die daarbij gevonden werden heeft men 
vanaf 1989 tentoongesteld in een museum.
Museum Vliegbasis Deelen is uitgegroeid tot een volwaardig 
museum waar de geschiedenis en de actualiteit van het 
vliegveld en zijn betekenis voor de regio en het land centraal 
staan. Het museum is gevestigd aan de Hoenderloseweg 10, 
in een voormalig gebouw van de vliegbasis. In de Tweede 
Wereldoorlog behoorde ‘Gebouw 20' tot de voormalige 
‘Gruppengefechtsstand’ van de Fliegerhorst Deelen, later werd 
het de onderofficiersmess van de Kop van Deelen. Vanaf het 
terrein achter het gebouw heeft men een prachtig uitzicht 
over de landingsbaan en de intrigerende activiteiten die zich 
daar nog steeds afspelen.
Een grote plaats in de permanente tentoonstelling wordt 
ingenomen door de periode 1940 - 1945. Toen werd het 
vliegveld uitgebouwd tot één van de grootste en modernste 
militaire velden van zijn tijd. Hier werd het concept van de 
'Nachtjacht’ ontwikkeld en vanaf de Fliegerhorst Deelen 
stegen elke nacht vele jagers op om deel te nemen aan de 
luchtoorlog boven West Europa.
Maar ook de naoorlogse jaren komen aan bod: de grote 
Deelen Dump (30.000 Canadese voertuigen werden op 
de basis opgesteld en verkocht), de rol die het vliegveld 
speelde in de Koude Oorlog en het huidige gebruik door de 
Luchtmobiele Brigade.
De steeds groeiende collectie bestaat uit vele voorwerpen, 
archiefstukken, foto’s en filmmateriaal. Dit jaar wordt een 
omvangrijk digitaliseringproject afgerond waarmee alle 
archiefstukken en foto’s via de website van het Gelders Archief 
en het museum zelf beschikbaar komen voor het grote 
publiek.
Het museum is voortdurend op zoek naar nieuwe informatie, 
persoonlijke verhalen, voorwerpen, foto’s en films over de 
recente geschiedenis van de vliegbasis, vooral de periode 
Koude Oorlog (NAVO) en Luchtmobiele Brigade. Wij roepen 
lezers van deze publicatie op om ons daarbij te helpen. 
Contactgegevens staan hieronder.
Vanwege de omvang van de collectie en de behoefte om 
daarvan meer te laten zien heeft het museum plannen

De nieuwste aanwinst van het Museum Vliegbasis 
Deelen: een complete Duitse Würzburg - Riese 
Radar WOU. De werkzaamheden worden 
uitgevoerd door 102 Constructie Compagnie Wezep 
onder leiding van Sergeant 1 Wilco Wessels.
De restauratie vindt plaats door vrijwilligers van 
het museum op het voormalige MOB complex Wilp 
te Bussloo.

ontwikkeld voor de verbouwing van het huidige pand of 
eventueel voor een verhuizing naar een ruimer pand, ook 
weer aan de rand van het vliegveld.
Het museum wordt gedreven door vrijwilligers. Het is nu 
alleen open in de weekends. Dat moet veranderen! Door meer 
vrijwilligers aan te trekken moet het mogelijk worden het 
museum ook doordeweeks open te stellen, te beginnen met 
de vakantieperioden. Voor groepen en schoolklassen is het 
overigens al wel op werkdagen toegankelijk.
Museum Vliegbasis Deelen gaat de komende jaren sterk 
uitbreiden en professionaliseren. Het wordt een drukke en 
inspirerende tijd. Wij roepen iedereen op die belangstelling 
heeft voor de militaire geschiedenis, in het bijzonder die 
van de regio Arnhem, om met ons mee te werken en zich 
als vrijwilliger aan te melden.
Museum Vliegbasis Deelen, Hoenderloseweg 10, 
Arnhem/Deelen
Contactpersonen:
Edwin van Brakel (06-2090 1649)
Ytsje de Jong (06-1393 7107)
Michel Ronden (06-2168 9968)
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AH in one family

\het holst van de nacht zijn beestje wilde voerenk^^^'t 
deurtje open en er kwam niks....toen hij z’n vogeltje op de 
hand wilde nemen donderde de klomp vlees van z'n stokj " 
en Ron zei later: "Ik dacht al, wat stinkt ie uit z’ri strot! Zijl, 
ornithologische kwaliteiten kwamen van p^,s foen onze 
valkparkiet in de problemen kwam. De naam van 't beestje 
ben ik vergeten, laat ik'm 'Rokus' noemeji/Hetwas een 
aimabel vliegertje die in no time de Grolsch tune feilloos 
floot, en die door ons in de maling werd genomen doordat 
de prachtige hardhouten zitring die hij'va^pnze vliegers 
gekregen had, telkens op scherp gesteld wend. Met enige 
regelmaat kwam hij dan wild fladderend metzitring en al 
tussen de koffiekopjes terecht. Welnu, op een avond besloot

"Vooruit maar”, dacht ik na weer een 
aantal vragen in de Tweede Kamer 
door de Partij voor de Dieren, "laat ik 
eens wat herinneringen ophalen uit 
m’n rijke luchtmachtleven die met 
dieren in verband staan....
precieze data heb ik niet meer, 
maar 't is allemaal waar gebeurd

We schrijven het jaar 1973; het jaar waarin ik werd toegelaten 
tot de elite van hooggekwalificeerde 313-technici. Binnen 
ons select gezelschap gold Ron de Hertog als vogelkenner, 
want hij had op Zuidkamp op zijn kamertje een parkiet in een 
kooitje? Deze'parkiet had ik overigens eens verwisseld met een 
al enigszins belegen ontdooide slachtkip. Ron kwam er pas 
achter toen hij, teruggekeerd van een stapavond in

Ons oude embleem tot eind 80-er jarén was een 
jonge adelaar, door 3*i5sqn 'duif genoemd.Het 

embleem van 315 Sqn. was een leeuwenkoop, 
door ons 'spons' genoemd. Op zekere dag 

verscheen een sticker waarop te zién was dat de 
duif op zeer onsympathieke manier door de 

spons genomen werd. Samen met Woudenberg,

Dieren bij ‘DriederoB
Tekst: Dick Lookhorst
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Rokus in een vliegenvanger te landen. Voor onze ontstelde 
blik speelde zich een verbijsterend spektakel af; veel veren, 
een lange slinger bruin kleefpapier en heel veel enge piepjes. 
Het werd een bal, maar wel een heel rare bal.
Ron zou het wel even regelen; hij greep zonder een seconde 
te aarzelen de bal vast en begon de bruine lijmstrook los 
te trekken. Dat pikte Rokus niet en hij hakte fanatiek met 
z’n snavel in Ron’s vingers. Nu maakte Ron rare piepjes en 
kreuntjes en door zijn woest gehannes scheurde de rest 
van de vliegenvanger los van het plafond en rolde in zijn 
krullenbol Wij waren onmachtig assistentie te verlenen. 
Niet alleen omdat we ons bescheurden van de lach, maar 
ook omdat echt niet wisten waar te beginnen. Met grove 
werkhandschoenen en een schaar werd Rokus van Ron 
gescheiden en knipten we de vliegenvanger uit Ronnie’s 
krullen. Ron is er nooit in geslaagd zijn echtgenote te 
verklaren hoe hij aan zijn nieuwe coupe kwam....Rokus zag 
er niet uit. We zagen een blauwige vogelvel met spikkels en 
hier en daar een plukje veertjes. Helaas bleek dat hij teveel 
lijm had binnengekregen, en de volgende dag werd hij in 
een sigarenkistje plechtig begraven in het tuintje achter onze 
crewroom naast shelter 528.

Als tussendoortje vermeld ik nog de wederwaardigheden 
van een koppel kippen dat Tim Doelman tijdens een solopany 
geschonken werd. Waarom? Ik weet het niet, maar ze deden 
het gedurende die avond heel leuk met al dat gekakel en 
gefladder....De volgende dag bouwden we een ren tegen de 
muur van onze crewroom, maar de volgende ochtend was er 
een kip minder...een dag daarna weer een....en Sjaak Vermeer, 
die in het bos op patrouille ging ontdekte vossensporen. Zo 
loste het probleem zich keurig op; na acht dagen was de ren 
leeg en konden we de ren weer afbreken...hoorden we in het 
bos een vos teleurgesteld boeren?

Felkun deed z’n best en er kwamen welpjes, maar die bleken 
een gemeen virus onder de huidjes te dragen en ze lieten 
jammerlijk het leven, evenals een jaartje of twee later Felkun 
zelf.

Omdat wij een tijgersquadron waren traden wij toe tot 
het elite gezelschapTigersquadrons van de NAVO en 
participeerden wij in de Tigermeets, die elk jaar op een ander

Begin jaren '90 werd ons embleem de scherpgetande tijger. 
Vervolgens besloten de vliegers een echte tijger te adopteren 
en met advies van de ‘tijgerspecs’ uit Emmen werd in een 
Oost-Duitse dierentuin een tijger gekocht. Na een tijdje 
liep in Emmen dus tijger ‘Felkun’ rond. Op een bordje werd 
vermeld dat de ruigpoot door 313 Squadron geschonken 
was. Wij werden uitgenodigd om dit heuglijk feit te vieren. 
Willem Nieuwland (Zoef de haas) was commandant, en we 
trokken met een sterke delegatie naar de Drentse oerwouden. 
Even snel langs de beestjes en dan aan 't bier, dachten wij, 
natuurliefhebbers. Dat viel nog zwaar tegen, want van een 
party organiseren hadden ze daar niet veel kaas gegeten. 
Oké, we hadden ingecalculeerd dat je er geen piano in de 
fik kon steken, maar in een bloedhete vlindertuin een kratje 
warm bier voor de gehele delegatie van een man en vrouw of 
veertig....nee, het is niet lang onrustig geweest in die tropische 
omgeving.

De volgende valkparkiet verging het nog slechter. Rokus de 
Tweede zat op de rand van de keukendeur toen Edwin Prenger 
zich hardop afvroeg waarom de deur openstond, want het 
tochtte zo. Hij zag onze mascotte over het hoofd en trapte de 
deur in het slot die weer langzaam open piepte....Rokus 
Twee begon een moeizame glijvlucht, trok veel te sterk op 
en ‘stallde’ naast de TV-tafel. Weer een sigarenkistje, weer een 
plechtigheid.
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(van het tijgerpak) achterover gekanteld waarna er een heel 
wit nat gezichtje tevoorschijn kwam. Winand heeft het gered, 
maar bijna stonden we op een onoverbrugbare achterstand.... 
Een avond later vorderden de Tigergames tot bijna aan 
de finale. Punten konden worden gescoord door een 
stierengevecht. Maar, zo voegden de Portugezen er 
geruststellend aan toe: 't was geen stier hoor, ’t was maar 
een koe, en nog een kleintje ook.... We verzamelden rond
de vierkante van balken getimmerde corrida met in het 
midden een soort ‘vluchtwigwam’ voor het geval dat e.e.a. 
oncontroleerbaar zou worden. Een grote vrachtwagen reed 
langzaam achteruit naar de enige opening die er in het 
hekwerk was. Vanuit de holle ruimte klonk hevig gebonk, de 
grote wagen wiebelde....en toen de laadklep langzaam zakte 
tot halverwege, sprong er al een gitzwart wild snuivend rund 
de corrida in. Het beestje was inderdaad niet groot, maar het 
gedrag boezemde ons ontzag in en toen dan ook het verzoek 
van onze ‘vrienden' kwam om ’t beestje maar eens wat te doen 
te geven, kwam niemand naar voren of....nee....ja toch! 
Een jolige dikke Duitse Feldwebel werd door zijn collega’s 
de corrida ingeduwd met de goed bedoelde opmerking; "Du 
Johann, wenn es schlimm wird, schnell zum mitte fliehen!”
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vliegbasis in Europa georganiseerd werden. Het was altijd 
flink aanpoten, want er werd meestal met een stuk of zes 
kisten geknokt tegen allerlei tegenstanders van diverse 
pluimages. Het gaf de vliegers onontbeerlijke internationale 
ervaring, maar er was altijd wel even tijd om te ‘socializen’. 
Dat werd traditioneel georganiseerd met zg. Tigergames. Het 
gastsquadron zette zo’n programma op en het reglement 
was simpel: op uitsluitend ongeoorloofde en meest smerige 
manier winnen! De enige regel waaraan iedereen zich moest 
houden was dat ten koste van alles moest worden voorkomen 
dat een deelnemer overleed, want dat maakte je meteen 
kansloos voor de eindoverwinning vanwege de strafpunten. 
Dat scheelde al bij de aanvang van de Tigermeet op Beja in 
Portugal voor ons maar een haartje. Tijdens de internationale 
vlaggenparade lag naast het hoofdgebouw een echte tijger 
helemaal uit te drogen van de hitte en uitgerekend de 
Portugese vlag liep halfstok vast. Het was bloedheet en wij 
stonden traditiegetrouw op onzeTijgerklompen aangetreden 
toen een dreunende klap het beton deed trillen: Winand 
Sitzen, als onze mascotte gekleed in een warm tijgerpak viel 
uit het gelid, en landde, toch nog keurig in de houding, op 
zijn platte gezicht. Snel werd de rits opengetrokken en de kop
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Begin 2000 schat ik, kregen we weer een andere diersoort 
te verzorgen. Een afzwaaiend groepje uiterst jonge vliegers 
bood ons een omgekeerde afgekeurde F-16 canopy aan, gevuld 
met acht piranha's. Een bezienswaardigheid en tegelijkertijd 
natuurlijk de uitdaging om uit te testen welk lichaamsdeel 
het meest bij deze bijters in de smaak viel De enige die 
er de pest over in had was onze administrateur Menco, die 
vrijwillig ( ) elke week met veel gespetter en geplas de 
vissen verwijderde, de canopy reinigde en de beestjes weer 
terugzette. Een pokkenbaan.
Groot was dan ook zijn opluchting een maand of twee later 
toen bleek dat hetzelfde groepje jeugdige vliegers zich vanuit 
Volkel op een donkere nacht illegaal toegang tot onze vlieger 
crewroom verschaft had en de canopy met inhoud terug 
gejat had. Er bleef een briefje achter waarin vermeld werd 
dat slechts tegen betaling van grote hoeveelheden gerstenat 
terugbezorging zou plaatsvinden.
Niemand ging op dat aanbod in, want Menco zwoor plechtig 
dat hij iedereen die dat verzoek wilde inwilligen op staande 
voet van enkele meest elementaire lichaamsdelen zou 
ontdoen
Pas veel later hoorde ik dat de heersers der Amazone ten onder 
waren gegaan aan gegrilde karbonaadjes, stukjes saté en 
balletjes huzarensalade. Ik heb het nooit kunnen verifiëren.

Neushoornkever uit Murted. Dit soort beestjes nam 
ik mee voor m’n zoon. Van de spin kon ik helaas 
geen foto meer maken...

veiligheidslaars weer optilde verspreidde zich snel een 
roestbruine vochtplek in de enveloppe.
"Wat doe jij nou?” vroeg mijn buurman nieuwsgierig.
“Ik voorkom een heel speciale aflevering van Air Crash 
Investigations in de toekomst” mompelde ik minzaam en 
liet mijn hoofd langzaam achterover zakken om een tukje te 
doen

potje zag, in afgrijzen wegsprong en mij met vurige blik in de 
ogen bezwoer dat ik ternauwernood aan een ellendige dood 
ontsnapt was. Veel zelfvertrouwen kreeg ik er niet door en ik 
had geen spinnenboekje bij me
De dag van vertrek was daar en ik praatte nog even na met de 
Turkse gids die inmiddels een goede vriend geworden was. 
"Opschieten”, brulde de boordmec vanuit de deuropening, 
"we gaan zo!”
Ontroerd keek Meteh mij aan en drukte mij een grote bruine 
enveloppe in m’n hand, "foryour son” verstond ik nog net 
en toen sprong ik aan boord. Deur dicht, take-off en daar 
zat ik met m’n grote enveloppe en.... hij bewoog! In het 
papieren omhulsel bewoog een grote bult zich wild van 
rechts naar links en ik voelde mij wat rillerig worden. Het was 
ongetwijfeld een spin, en wel een hele grote, en hij had een 
enorme hekel aan posterijen stelde ik vast, maar hoe moest 
ik ‘m verdoven, en wat als hij ontsnapte in de stampvolle kist, 
er zou zonder enige twijfel paniek ontstaan. Ik deponeerde 
het papier op de vloer en trapte langzaam maar vastberaden 
met mijn maatje 43 tot het knarste en kraakte. Toen ik mijn

Ten slotte nog een persoonlijke noot. Medio 90-er jaren 
waren wij als eerste operationeel F-16 squadron te gast bij 
de Turken. De basis heette Murted en lag bij Ankara. Ik 
verzamelde voor mijn jongste zoon insecten en die waren 
ervolop; reusachtige bidsprinkhanen, neushoornkevers en 
massa’s uit de kluiten gewassen spinnen. Ik ving ze in een 
glazen pot, watje ether erbij, en daarna netjes in een plastic 
doosje.
Verontrustend was wel dat de ene Turk, als hij zo’n spin in 
een potje zag, vriendelijk lachte en mij duidelijk maakte dat 
hij ongevaarlijk was, en dat een andere Turk, als die hetzelfde

(m’n Duits is nooit sterk geweest) Nauwelijks stond de 
olijke bink goed en wel overeind of ons koetje bracht daar 
grondig verandering in. De horens waren afgeschermd (dat 
wel natuurlijk) maar wij zagen een stofwolk snel in omvang 
toenemen en uit die wolk kwamen steeds meer en luider 
jammerende geluiden, terwijl het koetje telkens een nieuwe, 
korte maar hevige aanloop nam gelukkig, de vluchtwigwam 
in het midden....met grote tegenwoordigheid van geest rolde 
de inmiddels onherkenbaar verkleurde oosterbuur naar de 
bescherming....dacht hij. Binnen hooguit tien seconden 
moesten wij benen maken omdat de balken in het rond 
vlogen en weer begon het inmiddels bekende gekerm en 
gekreun. De Portugezen kregen er genoeg van (wij niet) en 
sprongen met een man of twintig op het inmiddels redelijk 
bezwete koeienlijf en omkneld door handen en benen werd 
het dier moeizaam de wagen in gewerkt. Dat nam niet weg 
dat de onsportieve Duitsers geen punten kregen. Vooral het 
vluchtgedrag van de stierenvechter was afkeurenswaardig, 
vond de jury en de nationaliteiten die niet hadden 
deelgenomen kregen extra tien punten vanwege hun moedige 
gedrag langs de hekken.
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Het sociale 
leven van 5GGW 
in Stolzenau. 
(BRD)
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Tijdens de Open Dagen 5 GGW, luchtmacht- 

verjaardagen op 1 juli, avondvierdaagse, 

carnaval en Koninginnedagen etc. stond de 

integratie in Duitsland naar mijn mening toch 

wel centraal. Op zulke dagen was onze kazerne 

een vrij toegankelijk terrein waar iedere burger 

allerlei demo’s kon bewonderen die gegeven 

werden door GLK personeel of door een van 

onze Squadrons die een goed beeld gaven van 

wat 5 GGW zo al te bieden had.

nieuws. Net als op andere feestdagen was ook op deze dag 
de drumband van 5 GGW natuurlijk vertegenwoordigd. Ook 
waren bij veel van deze festiviteiten vertegenwoordigers van 
de verschillende Duitse onderdelen aanwezig waarmee 5 GGW 
een goede vriendschappelijke band had opgebouwd. Al met 
al is ook na het vertrek van 5GGW de band tussen de Duitse en 
de Nederlandse inwoners van Stolzenau gebleven. Jammer is 
echter dat al die activiteiten die ik hiervoor schetste met het 
vertrek van 5GGW zijn weggevallen of nu op een andere wijze 
worden gevierd Na 27 jaar geplaatst te zijn geweest bij 5 GGW 
denk ik er met plezier aan terug!

N.B.: Van de hand van Cees Nauta is een boekje verschenen met de 
titel: “Weet je nog, toen bij de Koninklijke Luchtmacht”. Hij zegt 
daarover: “Nu 68 jaar oud zijnde, moet ik toegeven dat ik tijdens 
herschrijven van mijn herinneringen een positief gevoel had. Ik 
hoop dat ik dit gevoel op de lezer kan overbrengen, met hopelijk 
veel leesplezier” Het boekje beschrijft zijn ervaringen bij de KLu van 
opkomst op de KKSL tot zijn FLO. Met name wordt veel aandacht 
besteed aan zijn belevenissen en ervaringen bij 5GGW. Het boek staat 
vol met anekdotes en bevat veel fotomateriaal uit de1 goeie ouwe tijd' 
bij 5 GGW. Het boekje is niet alleen een aanrader voor degene die in 
het verleden bij 5GGW werkzaam zijn geweest maar uiteraard ook 
voor alle andere ‘Klauwers van weleer.

Het boekje kost 13 euro + verzendkosten en is te bestellen bij: 
kees.nauta@gmx.net. Hebt u geen e-mail, dan kunt u hem 
natuurlijk ook schrijven: C.J.A. Nauta, Fr. W. Raiffeisenstrasse 5, 
D-31592 Stolzenau (D)

Ook voor de inwendige mens werd bij zulke evenementen 
altijd goed gezorgd. Zo is saté met pindasaus bij de 
Duitse bevolking zeer in trek, zelfs nu na 15 jaar nog. Ook 
tegenwoordig wordt er in de Duitse gemeenschap nog 
steeds over gesproken dat dit een gezellige tijd was waarin 
veel zaken goed geregeld waren en dat het zo jammer is dat 
dit alles is weggevallen met het vertrek van 5 GGW. In die 
tijd was bij feestelijkheden bijna alles mogelijk en de poort 
stond open. De controles werden ook toen uitgevoerd door 
LB, ook door middel van patrouilles met en zonder honden. 
Dit werkte prima, want na de demo van de Hondensectie 
had iedereen toch wel respect voor deze patrouilles. Er 
waren geen antidemonstraties, nee, er werd gewoon samen 
feest gevierd. Iedere afdeling of Squadron nam deel aan het 
gebeuren en op deze wijze kreeg de burger een goede indruk 
van 5 GGW en waarvoor de leden van de GGW stonden. Ook de 
avondvierdaagse die net als de carnavalsoptochten in handen 
waren van de GGW-organisatie, was ieder jaar een geslaagd 
feest waaraan iedereen nog vaak aan terug denkt. Het regelen 
van de controleposten en de uitgave van broodjes en frisdrank 
was elk jaar weer een succes. Het opbouwen van de tenten 
werd meestal door de MT geregeld want als deze klus was 
geklaard liep de biertap!

De carnavalsoptocht was ook een initiatief van de GGW 
en groeide later uit tot de grootste carnavals optocht van 
Noord-Duitsland. De organisatie was volledig in Nederlandse 
handen en er werden daartoe voertuigen, personeel en 
verbindingsmiddelen ter beschikking gesteld. Na de 
sleutelovergave aan Prins Carnaval konden de dolle dagen 
beginnen. Ook andere feestelijkheden zoals kindermiddagen 
en carnavalsavonden werden in de grote zaal van het GLK 
gevierd. Hierbij was dan de kazerne toegankelijk voor de 
plaatselijke bevolking en er werd naar hartenlust gefeest. Het 
keukenpersoneel had regelmatig moeite om de hoeveelheid 
Nederlandse specialiteiten zoals kroketten, frikadellen, 
saté en slaatjes aan te slepen! Ik denk nog regelmatig aan 
dit alles terug en dan ook vooral aan de goede sfeer die er 
altijd heerste. Koninginnedag, immers een echt typische 
Nederlands feest, was voor de Duitsers eerst wel even 
wennen, namelijk als de families door de afgezette straten 
in de Siedlung liepen en er overal oranje te zien was. Ook 
de kleurwedstrijden op de rijbaan was voor bevolking iets

mailto:kees.nauta@gmx.net
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Wie maakt
Tekst: Ko Norg

Foto i: Wie kan iets vertellen over deze crash van een F-84F?

I
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Ik zal vervolgens de ontvangen informatie 'stroomlijnen' en 
doorgeven aan het N1MH

Foto 5: Weer een onbekend gebouw, nu op Gilze Rijen maar 
op welke locatie van het veld staat of stond dit bouwwerk en 
wat was en wat is nu de functie?

Foto 2: Het betreft het gebouw achter de Gloster Meteor 
(registratienummer Y9-15). Weet iemand waar dit is en welke 
functies dit gebouw heeft gehad en wellicht nog heeft.

Informatie over deze foto’s kunt u, bij voorkeur per e-mail aan 
mij doorgeven:
Ko Norg
E-mail konorg(a)planet.nl
Hebt u geen e-mail, dan kan het ook per post:
Valkenhof 71,3862 LL Nijkerk

Foto 4: U ziet hier een foto van het welbekende monument 
op de vliegbasis Soesterberg. De foto is genomen op de dag 
van de onthulling in 1923. Er bestaat echter ook een foto 
die hetzelfde monument laat zien met de bronzen palmtak 
geschonken door kapitein Versteegh in 1935. Wat is de nadere 
betekenis van deze tak?

••

■

I

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 
wil ik dat graag van u ontvangen. “Wie schrijft die blijft’, dat geldt ook 
voor het voortbestaan van ‘ons’ KLuPActieff

Foto 3: Op de foto is een Bölkow (B0-105) helikopter 
afgebeeld. Zo te zien is het een speciale uitvoering voor de 
lange afstand. Is dit wel zo, of is dit een grap? Als het geen 
grap was wat was dan de bedoeling?

Wegens het vertrek van Bert van den Broeke bij het NIMH, 
waar hij zich als oud-KLu’er en ter zake deskundige bezig 
hield met het ordenen van het fotobestand van het N1MH was 
het onzeker of de rubriek "Wie maakt me wijzer" nog verder 
zou kunnen. Samen met Bert kwam enkele jaren geleden 
de rubriek “Wie maakt me wijzer” tot stand. Deze rubriek 
leverde altijd veel waardevolle informatie op waardoor veel 
onbekende foto’s van het NIMH 'een gezicht’ kregen. Het 
NIMH beschikt over veel fotomateriaal zonder bijschrift. 
Men wil daarin verandering brengen en wil daarom graag 
zoals voorheen van uw expertise gebruik blijven maken. Om 
die reden heb ik van het NIMH vijf foto’s ontvangen met het 
verzoek aan u om informatie.

planet.nl
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Zorg en Welzijn
Tekst: J.C.J.M.(Jos) Janissen, Adviseur Zorg en Welzijn.
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Veroudering hoort bij het leven
Ook ogen worden ouder. Vanaf het 40ste levensjaar begint de 
ooglens stugger te worden. Met een bril of contactlenzen zijn 
verziendheid en bijziendheid doorgaans volledig te corrigeren. 
Een goed zicht is voor de meeste senioren tot op hoge leeftijd 
mogelijk.

Macula degeneratie
Macula degeneratie is een ander woord voor netvliesveroudering. 
Het gezichtveld gaat daarbij heel langzaam achteruit en dingen 
vervormen. Rechte lijnen bijv, worden kromme/vervormde 
lijnen. Als de voegen van de wandtegeltjes in de badkamer niet 
meer strak en recht zijn, is het tijd om een oogarts te consulteren.

Suikerziekte
Suikerziekte kan leiden tot schade aan de kleine bloedvaten in 
het netvlies. Een goede behandeling van de diabetes beperkt de 
kans op beschadiging. Diabetespatiënten doen er goed aan hun 
netvlies regelmatig te laten controleren door een optometrist of 
een oogarts. Uw huisarts kan aangeven in welke frequentie dit 
dient te geschieden.

Naar de huisarts, de opticien, de optometrist, de oogarts of 
het expertisecentrum voor slechtzienden en blinden

Staar
Staar is een vertroebeling van de ooglens. De klachten zijn: 
wazig zien, dubbel zien, minder heldere kleuren kunnen zien, 
last hebben van fel licht en/of schitteringen, achteruitgang van 
de gezichtsscherpte waarvoor een bril/contactlenzen niet meer 
helpt. Alleen een operatie kan het gezichtsvermogen herstellen, 
hierbij vervangt de oogarts de troebele lens door een kunstlens.

Glaucoom
Glaucoom is een sluipende oogziekte waardoor het gezichtsveld 
geleidelijker kleiner wordt. Oorzaak van de ziekte is meestal 
een te hoge oogboldruk die de oogzenuw aantast. Glaucoom 
kan zelfs tot blindheid leiden, het is daarom noodzakelijk dat 
glaucoom behandeld wordt.

Bijna één op de tien 65-plussers is slechtziend of blind. Slecht 
zicht ontstaat niet van de ene op de andere dag, het gaat zeer 
geleidelijk achteruit. Het is daarom verstandig uw ogen eens in 
de 2 a 3 jaar te laten controleren door een optometrist of oogarts.

Huisarts
Als u merkt dat er met uw ogen iets aan de hand is of dat het 
gezichtsvermogen afheemt, neem dan in eerste instantie 
contact op met uw huisarts of bij verblijf in een verzorgings-/ 
verpleeginrichting met de specialist ouderengeneeskunde van de 
verblijfsinrichting. Deze artsen zullen u zo nodig doorverwijzen 
naar de oogarts of andere deskundige.

Beter zien bij het ouder worden
Bron: Kon. Ver. Eervol Ontslagen Officieren Ned. Krijgsmacht (KVEO).

In het kader van het voorlichtingsproject "Gezond ouder worden 
en blijven” wordt aandacht besteed aan een 3-tal onderwerpen 
t.w. “Slapen kun je leren”, "Blijven Bewegen” en "Beter Zien”. 
Dit is een voorlichtingsproject van de Unie KBO, PCOB, NOOM, 
NVOG en LOC. In het voorjaar van dit jaar heeft er een symposium 
plaatsgevonden in het Radboud Medisch Universitair Ziekenhuis 
te Nijmegen met als thema "Beter Zien”. De Adviseur Zorgen 
Welzijn (los janissen), heeft aan dit symposium deelgenomen. 
Hieronder een aantal zaken met betrekking tot het goed zien bij 
het ouder worden.

Oogaandoeningen
Slecht zicht kan een gevolg zijn van een oogaandoening zoals 
staar, netvliesveroudering of glaucoom. Regelmatige controle 
en tijdige behandeling kunnen in vele gevallen blijvende 
schade voorkomen of beperkingen. Veel oogaandoeningen bij 
ouderen zijn vermijdbaar bij tijdige en regelmatige controle. Ook 
hulpmiddelen voor het dagelijks gebruik kunnen het leven een 
stuk veraangenamen. Met het ouder worden neemt de kans op 
oogaandoeningen toe. Langzaam toenemend wazig zien, pijn 
of dubbel zien kunnen een voorbode zijn van een oogprobleem. 
Ook als u lichtflitsen ziet of als het lijkt alsof u door een tunnel 
kijkt, kan een signaal zijn om naar de dokter te gaan.

Opticien
Als u een geleidelijke afname bemerkt van het gezichtsvermogen 
is het raadzaam naar een opticien te gaan en deze een oogmeting 
te laten uitvoeren.



I

KLuPActef 40

Oogarts
Als een bril geen oplossing biedt en als er medisch specialistische 
zorg of verder onderzoek nodig is, krijgt u van de huisarts 
een verwijzing naar de oogarts. De oogarts stelt diagnoses 
en behandelt afwijkingen van het oog, het visuele systeem, 
de oogkas, de oogleden en de traanwegen en daarmee 
samenhangende ziekten.

Hulpmiddelen
Bij sommige oogaandoeningen help een bril niet voldoende 
om goed te kunnen zien. Er bestaat een groot scala aan 
hulpmiddelen die het leven kunnen veraangenamen.
Een greep uit het aanbod van hulpmiddelen zijn:

Belangrijke tips bij het ouder worden
Op latere leeftijd komen oogaandoeningen vaker voor. Laat 
daarom na uw vijftigste jaar één keer per drie jaar uw ogen 
controleren dooreen opticien/optometrist. Een gezonde leefstijl 
beperkt de risico’s op bepaalde oogaandoeningen. Niet roken is 
veruit het belangrijkst. Daarnaast vermindert u het risico door bij 
overgewicht af te vallen, gezond en gevarieerd te eten en dagelijks 
een halfuur te bewegen.
Neemt u deel aan het verkeer? Probeer dan regelmatig van een 
afstandje nummerplaten te lezen. Wordt die afstand kleiner, 
laat uw ogen dan testen bij een opticien/optometrist. Gebruikt 
u medicijnen? In de bijsluiter kunt u vinden of ze oogklachten 
kunnen veroorzaken.
Hebt u uw leesbril of loep vaak nodig? Overweeg dan om deze 
met een koordje om uw nek te hangen. Draag bij voorkeur geen 
leesbrillen tijdens het lopen in huis of in het verkeer. Meteen

Expertisecentrum voor slechtzienden en blinden
Als een bril niet meer help en er geen oogheelkundige 
behandelingen meer mogelijk zijn, komen expertisecentra voor 
slechtzienden en blinden in beeld. Deze centra onderzoeken 
en geven aan welke hulpmiddelen voor de patiënt het meest 
geschikt zijn. Aan de meeste diensten van de expertisecentra zijn 
geen kosten verbonden, deze worden gefinancierd uit de AWBZ. 
De aanmelding bij een expertisecentrum loopt via het Centrum 
Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ onderzoekt of u voor zorg in 
aanmerking komt.

Optometrist
In het Mededelingenblad van het 2e kwartaal 2011 is uitgebreid 
aandacht besteed aan de verrichtingen door deze hulpverlener. 
De optometrist is hoger en breder opgeleid dan de opticien. De 
optometrist is HBO opgeleid.

• Loep, in alle sterktes met of zonder ingebouwde verlichting;
• Loepbril, in alle sterktes;
• Telescoopbril, vergroot nog sterker dan een loep en is geschikt 

voorlezen, schrijven, TV/PC kijken etc.;
• Elektronische hulpmiddelen voor het vergroten van het beeld 

op TV of PC;
• Loeplamp met of zonder statief;
• Filterbrillen om het licht minder fel te maken;
• Hulpmiddelen voor dagelijks gebruik zoals: sprekende 

wekkers/horloges/magnetrons, voorleesmachines, 
elektronische navigatiemiddelen, gesproken Tv-ondertiteling, 
aangepaste telefoon met grote toetsen en grote cijfers, cijfers 
vervangen door foto's of spraakfunctie.
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De kanteling van de WMO - 
veel goede wil maar weinig geld

Wat zijn de gevolgen voor mensen die begeleiding 
ontvangen:

Verdere ontwikkelingen
Om thuis te kunnen blijven wonen maken mensen met een 
beperking vaak gebruik van thuiszorg en/of dagbesteding. 
Het kabinet heeft vergaande plannen om een deel van deze 
zorg (begeleiding), die onder de AWBZ valt, vanaf 2013 over te 
brengen naarde WMO. Gemeenten krijgen dan de taak deze 
begeleiding uit te voeren. De overgang dient evenwel zorgvuldig 
te geschieden, zodat het leven van de mensen met een beperking 
niet ontwricht raakt. De overheveling gaat grote gevolgen 
hebben voor mensen die nu in de thuissituatie gebruik maken 
van zorg en ondersteuning vanuit de AWBZ. Hoe de plannen van 
het kabinet worden vormgegeven moet nog bekend gesteld en 
besproken worden.

Cliënten stellen het op prijs dat de gemeente thuis over de 
problemen komen praten. Veel oplossingen kunnen worden 
gevonden in de directe omgeving van de cliënt. De omgeving van 
de zorgvrager denkt graag mee over mogelijke oplossingen. Dat is 
belangrijk, want het aantal aanvragen voor hulp stijgt, terwijl de 
beschikbare middelen van de gemeente dalen. Het is daarom een 
goede zaak dat door deze aanpak de echte problemen worden 
opgelost en dat het publiek er toe wordt aangezet en bereid is om 
ook zelf over oplossing na te denken.

leesbril op ziet u stoepen en drempels slecht! Bij een multifocale 
bril (bril voor verzien en lezen) is het belangrijk dat deze goed 
recht staat, zodat u niet door het leesgedeelte in de verte kijkt. 
Reinig de glazen van uw bril geregeld, opdat u optimaal ziet. 
Ziet u slecht, dan is het belangrijk dat u dingen in huis 
gemakkelijk weet te vinden. Geef uw spullen steeds een vaste 
plek. Leg huisgenoten en bezoekers uit hoe belangrijk het voor u 
is dat ze alles steeds op dezelfde plek terugleggen.
Win vóór de aanschaf van een hulpmiddel advies is van een 
juiste deskundige, bijvoorbeeld van een expertisecentrum voor 
slechtzienden en blinden. Soms zijn ook andere -goedkopere- 
oplossingen mogelijk.

Begeleiding is bedoeld om de zelfredzaamheid van mensen met 
een beperking te bevorderen. Dit kan individueel en collectiefvia 
dagbesteding in speciale activiteitencentra, met een PGB of via 
natura zorg, bijv, via de tuiszorg of een gehandicapteninstelling. 
De overheveling van AWBZ naar WMO betekent dat gemeenten 
voortaan verantwoordelijk zijn voorde begeleiding, inclusief het 
vervoer naar en van de dagbesteding.

• Verandering in recht op begeleiding. De WMO kent 
geen uniform recht op zorg, zoals de AWBZ, maar 
compensatieplicht. Individueel maatwerk bepaalt daarbij 
uiteindelijk het recht op begeleiding en hoeveelheid 
begeleiding.

• Verandering in kwaliteit van begeleidingen dus ook van de 
zorg.

• Verschillen in beleid tussen gemeenten (decentralisatie).
• Overbelasting van mantelzorgers.

Deze gevolgen kunnen het breekbaar evenwicht verstoren voor 
mensen die begeleiding ontvangen. Dit evenwicht hebben zij 
vaak samen met hun directe omgeving tot stand gebracht met 
veel organisatietalent en vasthoudendheid.
Er maken ruim 190.000 mensen gebruik van begeleiding. Het 
gaat om mensen die thuis wonen met matige tot ernstige 
beperkingen. De mensen met lichte beperkingen maken sinds de 
pakketmaatregelen uit 2009 geen gebruik meer van de AWBZ- 
begeleiding en zijn op de gemeente aangewezen of krijgen 
geen zorg meer. De afgelopen twee jaar hebben de patiënten
en cliëntenorganisaties de gevolgen onderzocht. Het blijkt 
dat veel mensen tussen wal en schip zijn gevallen en nu thuis 
proberen de boel draaiende te houden met mantelzorg en eigen 
financiële middelen. 90 procent geeft aan dat niet lang meer te 
kunnen volhouden. De overheid heeft de afgelopen jaren al flink 
gesnoeid in de begeleiding. De nieuwe plannen moeten nog een 
bezuiniging opleveren van 140 miljoen euro.

De gemeenten zijn druk bezig met de “kanteling” van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), waarbij de uitvoering 
meer op de situatie van de hulpvragende burger wordt afgestemd 
en minder “ambtelijk” van aard wordt. De WMO gaat onder 
meer over wonen, zorgen welzijn en vervoer op maat, maar 
ook over meedoen aan de samenleving op alle levensterreinen. 
De gemeente is volgens de WMO verplicht de beperkingen van 
iemand zó te compenseren, dat betrokkene kan mee blijven 
doen in de samenleving. Daarbij kijkt de gemeente samen met 
betrokkene naar zijn of haar leven en wat de beste oplossing 
is. De zelfredzaamheid moet daarbij bevorderd worden. Dit 
vraagt om een geheel nieuwe manier van denken. Voor de 
gemeenteambtenaar moet gedacht worden vanuit de behoefte 
van de persoon en niet vanuit de beschikbare voorzieningen. 
Het aantal ouderen dat zelfstandig wil/moet wonen neemt snel 
toe, terwijl de financiële middelen van de gemeente om daarbij 
te helpen beperkt zijn en blijven. Door persoonlijke gesprekken 
thuis bij de cliënt (het zgn. “gesprek aan de keukentafel”) kan 
worden nagegaan welke hulp er nodig is. De eerste vraag is of het 
probleem zelf opgelost kan worden met behulp van kinderen, 
buren, familieleden of vrijwilligersorganisaties. Ook zijn 
collectieve oplossingen mogelijk. De gemeente zoekt vaak naar 
oplossingen “in nature", zoals een regiotaxi, door de gemeente 
ingehuurde huishoudelijke hulp, een rolstoel ofscootmobiel, 
maar ook een Persoons Gebonden Budget (PGB) kan een 
goede oplossing zijn. Bij een PGB krijgt de cliënt maandelijks 
een geldbedrag van de gemeente, met welk geld je dan zelf 
hulp inkoopt. Je wordt dan als het ware werkgever, met alle 
consequenties van dien. Wie bijv, de buurvrouw inhuurt voor een 
paar uur per week huishoudelijk hulp betaalt dan uit het PGB. 
De buurvrouw is daarover, boven een bepaalde grens, belasting 
verschuldigd. Over de bestedingvan het PGB is verantwoording 
verschuldigd aan de gemeente. Je moet zelf bijhouden aan wie je 
wat betaalt en voor welke hulp. Als je zelf niet zo administratief 
bent aangelegd kun je daarvoor een administratiekantoor 
inschakelen, zoals Per Saldo www.persado.nl. Afhankelijk 
van het inkomen wordt altijd een eigen bijdrage gevraagd. 
Informatie daarover kunt u vinden op de website van het 
Centraal Administratie Kantoorwww.cak.nl. Veel gemeenten 
zijn ook aangesloten bij de instantie die hulp regelt, website: 
www.regelhulp.nl. Daar kan men vragen formuleren en naar de 
woTd^n^tOeStUren'Binnen een weekzal hierop gereageerd

http://www.persado.nl
Kantoorwww.cak.nl
http://www.regelhulp.nl
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Nuttige adressen

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 0516
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 587810
E-mail: hermanvriesema@planet.nl
Of: Postactieven Groepen Geleidewapens 
t.a.v. Stafgroep Voorl. Groep Geleide Wapens 
Postbus 5034, 5800 GA Venraij
Tel.: 0493 59 80 45
E-mail: ggw@luchtmacht.nl

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 E.J Goedheer
Girorekening: 93 89 228 t.n.v. Contactgroep
Postactieven Den Haag

Eindhoven
CGPA regio Eindhoven 
Voorzitter K.A. Smit, 
Petrus Donderstraat 55,

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,
Pameijerstraat56, 8802XR Franeker
Tel. 0517-394748,
E-mail secretariaat: secr.palwd@gmail.com
Penningmeester A. Lelie
Trui Jentinkwei 12, 8915 JK Leeuwarden
Tel.: 0582151170
E-mail: fanthomas@hetnet.nl
Notulist: P. Siemeling
Westerparkstraat3i, 8913 CB Leeuwarden 
Tel.: 058 213 1119
E-mail: phsiemeling@hotmail.com
Algemeen Lid M. Cats
Brandenmeer44, 8918 GH, Leeuwarden
Tel.: 058-2661153,
Girorekening 9428701, t.n.v Contactgroep
Postactieven Vliegbasis Leeuwarden 
te Leeuwarden
http://home.hccnet.ni/4.ed/postactief-lwd

5613 LR Eindhoven, Tel.: 040-211 7518,
Email: karel.smit@planet.nl, 
Secretaris: LA Damen
Achtse Loop 28, 5626 BW Eindhoven 
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 15584
E-mail: h.van.soest@hetnet.nl
2e Penningmeester H. Bosch
Keersoppermolen 24, 5612 DD Eindhoven 
Tel.: 040 24 25 419
E-mail: h.boschoi@hetnet.nl
Lid: C.H. Hoogenraad
De Stoutheuvel 11, 5632 MN Eindhoven 
Tel.: 040 25 67 338
E-mail: chhoogenraad@planet.nl
Leden: J.M.M. Geurts
Veilig Oord 49 5531 XC Bladel
Tel.: 0497 383242
E-mail: geurtsj@telfort.nl
F. Nagel, Vlinderstraat 83, 5345 EB Oss 
Tel.: 0412 640 230
E-mail: fgnagel@hotmail.com 
website: www.CGPA-Eindhoven.nl.

Rhenen
CGPA regio Rhenen
Utrechtsestraatweg 230, 391 iTX Rhenen
Voorzitter: J.G. Koning
Bantuinweg 50, 3911 MZ Rhenen
Tel.: 031761 47 46
E-mail: k0ni1309@planet.nl
Penningmeester J.van Arkel
Van Bentheimhof58, 3911JN Rhenen 
Tel.: 0317-615623,
E-mail: janvanarkel@veteranen.nl 
Secretaris K.H 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
Plesmanstraat 329, 3769HK Soesterberg
E-mail: C.Huisman01@mindef.nl 
Penningmeester M.P. van der Wijst 
Rumpler 17, 3769 JH Soesterberg 
E-mail: tinyvanderwijst@casema.nl
Leden: M.H. Vervoom
Vrijheidslaan 111, 3621HL Breukelen 
Tel.:0346-263 838
E-mail: mvervoom111@gmail.com
B.Petersen, Rigolettostraat 18, 
3816 TR Amersfoort.
e-mail: timoreno@casema.nl 
Ledenadministrateur J.H van derTogt 
Versteeghlaan 48, 3769 BN Soesterberg 
E-mail: jhvdtogt@cpa-soesterberg.nl

Arnhem
CGPA regio Amhem (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 Eerbeekseweg 13
6971 BL Brummen
Tel.: 0575 56 13 49
E-mail: J.van.R0ssum36@kpnplanet.nl
Penningmeester: W. Verweij
Hof van Cambridge 169 
7007 GP Doetinchem
Tel.: 031432 49 97
E-mail: cpa-amhem@hotmail.com
Commissaris: W.J.M.M. deTheije
Goltackers 104, 6931 HE Westervoort
Tel.: 0263118577
E-mail: w.detheije@versatel.nl
Commissaris: J.W.G. Roelofs
Zoetendaal 139, Eist
Tel.: 0481-374030
E-mail: jwgroelofc@tele2.nl
Girorekening: 3149250
t.n.v. Contactgroep Postactieven regio 
Amhem, te Doetinchem
Erevoorzitter: Dhr. H.T. Jongerius 
Archipelstraat28, 6524 LN Nijmegen 
Tel.: 024 38 89 944

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
Lid: C.G.M. van Gageldonk,
C. Nieuwenhuyse

Nieuw Milligen
CGPA regio Nieuw Milligen
Voorzitter: G.J.W. Fehrenbach
Anna Paulownalaan 25, 7316 CS Apeldoorn
TeL: 055 57 9 0 936
E-mail: touch-and-go@fehrenbach.nl
Penningmeester: J.G. Kools
Schopenhauerstraat 159
7323 LW Apeldoorn
Tel.: 05536 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. Sorel
H.M Mesdagstraat 32, 7312 LP Apeldoorn
Tel.: 055 35 59 094
E-mail: a.soreh@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 Haeftenpark49, 7316 NJ Apeldoorn
Tel.: 055 52 16 384
E-mail: jimulder@chello.nl

mailto:robirm@hotmail.com
mailto:a.hussaarts@chello.nl
mailto:fred.boogaarts@chello.nl
mailto:hermanvriesema@planet.nl
mailto:ggw@luchtmacht.nl
mailto:theodeckers@online.nl
mailto:secr.palwd@gmail.com
mailto:fanthomas@hetnet.nl
mailto:phsiemeling@hotmail.com
http://home.hccnet.ni/4.ed/postactief-lwd
mailto:karel.smit@planet.nl
mailto:ludo.damen@chello.nl
mailto:h.van.soest@hetnet.nl
mailto:h.boschoi@hetnet.nl
mailto:chhoogenraad@planet.nl
mailto:geurtsj@telfort.nl
mailto:fgnagel@hotmail.com
http://www.CGPA-Eindhoven.nl
mailto:k0ni1309@planet.nl
mailto:janvanarkel@veteranen.nl
mailto:henkpeeneman@telfort.nl
mailto:vallee22@zonnet.nl
mailto:C.Huisman01@mindef.nl
mailto:tinyvanderwijst@casema.nl
mailto:mvervoom111@gmail.com
mailto:timoreno@casema.nl
mailto:jhvdtogt@cpa-soesterberg.nl
mailto:nic.mol@alice.nl
mailto:J.van.R0ssum36@kpnplanet.nl
mailto:cpa-amhem@hotmail.com
mailto:w.detheije@versatel.nl
mailto:jwgroelofc@tele2.nl
http://www.cgpagzrij.nl
mailto:voorzitter@cgpagzrij.nl
mailto:secretaris@cgpagzrij.nl
mailto:penningmeester@cgpagzrij.nl
mailto:touch-and-go@fehrenbach.nl
mailto:jg.kools@hetnet.nl
mailto:f.ouwerkerk@planet.nl
mailto:a.soreh@chello.nl
mailto:cees.middelkoop@hotmail.com
mailto:jimulder@chello.nl


All in onefamily

Telefonisch:

Organisatie element

Bureau postactieven

Bereikbaarheid

Postadres en redactieadres

Bezoekadres

Militair postadres 
(Alleen vanaf militaire onderdelen)

oofdkwartierCLSK
LSK / Kabinet / Postactieven 

MPC 92A

CCPVKLu:
KLuPActief:
Administratie:

Kapitein Dré van Hugten
Ko Norg
Sharita Khemai-Ramawadhdoebe

Dré van Hugten 076 544 7133 
0651 264296

Sharita Khemai 0765447136
Ko Norg 033 245 67 91 

06 53 81 09 55

Postactievenkaart: Zie voor uitgebreide 
informatie pagina 20 van dit blad.

Woensdrecht
CGPA regio Woensdrecht.
Voorzitten H.F. van Bergem, 
Balsemienberg32, 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.Iimburg@hotmail.com, 
Bankrekeningnummer 499 82 2617 
t.n.v. Contactgroep Postactieven te 
Bergen op Zoom. Notuliste:

Vol kei
CGPA regio Volkel, 
Zeelandsedijk 10, 5408 SM Volkel. 
Voorzitter G.van der Hoeven,
E-mail: voorzitter@cgpa-volkel.nl 
Secretaris J. van Soest
E-mail: secretaris@cgpa-volkel.nl 
correspondentieadres CGPA Volkel 
p/a stafgroep Voorlichting, 
Postbus 10150,5408 ZW Volkel 
Penningmeester R.Postma
E-mail: penningmeester@cgpa-volkel.nl 
ING betaalrekening 26 41 799 
t.n.v. Contactgroep Postactieven
Regio Volkel te Volkel
Leden: H.Geurts, Th. Roosenboom, 
K. Mars, Mw. M. Comelisse-Spoor 
Website: www.cgpa-volkel.nl

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.

Nederlands Instituut voor Militaire 
Historie
Alexanderkazeme, 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

Mw. J.C.M. Duijker-Aanraad,
Hoogaars 4, 4617GE Bergen op Zoom,
Activiteitencoördinator:
W.A. Vercouteren
Melis Blecklaan 16, 3634 VX Woensdrecht,
Tel.: 0164-616170
E-mail: wverco@home.nl
Website: www.cgpa-wdt.nlTwen the

CGPA regio Twenthe
Voorzitter: J.A. Roos
Wilgenkamp 40, 7581 HC Losser
E-mail: jaroos@solcon.nl
Secretaris F.A.J. van Beers
D. Dijkhuisstraat 85, 7558 GL Hengelo 
Tel.: 074-277 4826
E-mail: vbeersf@home.nl
Postadres CGPA regio Twenthe p/a secretaris 
D. Dijkhuisstraat 85, 7558 GL Hengelo. 
Penningmeester A. A. Haveman 
Vanekerstraat 19, 7523 HL Enschede
E-mail: ab.haveman@home.nl
Girorekening: 350505 t.n.v. Contactgroep 
Postactieven Regio Twenthe.
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@Iid-affnp.nl
Erelid: M.A. van Drunen
Beatrixstraat 49, 7571 CA Oldenzaal 
Tel.: 0541-516 304
E-mail: mvandrunen@home.nl

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.

Militaire Luchtvaart Museum
Kampweg 120, 3769 D| Soesterberg.
Infolijn: 0346-356000
Fax 0346-356020
E-mail: info@militaireluchtvaartmuseum.nl

Postadres CGPA SSB: postbus 22 
kamer 328, 3769 ZG Soesterberg 
Tel.:o346-338976, fax 0346-338972 
website: www.cpa-soesterberg.nl 
Ereleden: Willem Aben, Dick Berlijn, 
Carel Hilderink.

1

Commando Luchtstrijdkrachten
ChefKabinet
Bureau Postactieven

076 544 71 37
postactieven.clsk@mindef.nl

E-mail redactie KluPActief: konorg@planet.nl
MULAN: Hugten

Ramawadhdoebe

CLSK / Kabinet / Postactieven 
Postbus 8762 
4820 BB Breda

Luchtmachtplein 1 
4822 ZB Breda

Fax:
E-mail CCPKLu:
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