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De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden 
artikelen te weigeren redigeren of in te korten. Aan 
de inhoud van dit blad kunnen geen rechten worden 
ontleend. Overname van artikelen is toegestaan mits de 
bron wordt vermeld.

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

Samenstelling & Redactie: Ko Norg
Redactie adres: Zie pagina nuttige adressen.
De in dit blad opgenomen artikelen zijn volledig voor rekening van de auteurs. 
De artikelen weerspiegelen daarmee niet per definitie de visie van de KLu- 
leiding. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te 
weigeren, redigeren of in te korten. Aan de inhoud van dit blad kunnen geen 
rechten worden ontleend. Overname van artikelen is toegestaan, mits de bron 
wordt vermeld.
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I

Zoals in de vorige editie al is 
aangekondigd mag ik mij aan 
u voorstellen als de 'nieuwe1 
Centrale Coördinator Postactieven 
en Veteranen van de Koninklijke 
Luchtmacht (CCPVKLu). Op dinsdag 
23 augustus jl. heb ik mijn vorige 
functie van Luchtmachtadjudant 
overgedragen aan mijn opvolger. 
En vanaf die datum kon ik mij 
eindelijk volledig gaan richten op 
de functie van CCPVKLu.

i

i

Allereerst iets over mijzelf. Mijn naam is Dré van Hugten en 
ik ben getrouwd met Gita. Wij hebben twee zonen, Kevin en 
Mitchel en wonen in Venlo. Voor mij betekent dit dagelijks 
met de trein heen en weer van Venlo naar Breda, kortom 4 
uur woon- werkverkeer per dag. Mijn leeftijd is 52 jaar en ik 
werk sinds 1979 bij de KLu. Eerst als dienstplichtige, maar ben 
enkele maanden later overgegaan als Beroeps Onbepaalde 
Tijd (BOT). Op de Koninklijke Kaderschool Luchtmacht 
(KKSL) in Schaarsbergen heb ik mijn opleiding gevolgd tot 
onderofficier in de vakgebieden Specialist Grondoperatiën en 
Lancering Geleide Wapens bij het HAWK wapensysteem. In de 
jaren daarna heb ik diverse andere functies mogen bekleden. 
Mijn eerste plaatsing was op de Vliegbasis Volkel en verder 
ben ik tewerkgesteld geweest op 3GGW, vliegbasis Eindhoven, 
GGW De Peel en momenteel op de Staf CLSK.

Nu iets over de mooie en uitdagende functie van CCPVKLu. 
U mag mij gerust geloven als ik zeg dat ik erg tevreden ben 
met deze nieuwe uitdaging. Het contact met mensen is voor 
mij altijd heel belangrijk geweest, ons motto "Eén team, één 
taak” spreekt mij dan ook enorm aan. In mijn beleving kan 
een collectief iets bereiken en sta je als individu vaak eenzaam 
en alleen. Ook met dit laatste heb ik de nodige ervaring. Als 
ik dit projecteer op de samenwerking met de Contactgroepen 
van de Postactieven hoop ik dan ook op een goede en 
constructieve onderlinge verstandhouding. Van dhr. Harry 
Out heb ik begrepen dat alle ingrediënten daarvoor zeker 
aanwezig zijn. Zelf heb ik dit ook al mogen meemaken tijden: 
de laatste Luchtmachtdagen op de vliegbasis Leeuwarden. Het 
contact en samenwerking met de voorzitter CGPA Leeuwarden 
en de andere bestuursleden, maar zeker ook de enthousiaste 
PA-vrijwilligers waren zeer overtuigend. Al met al een prima

basis om dit vertrouwen verder uit te breiden naar de andere 
Contactgroepen.

De komende jaren zullen voor de Koninklijke Luchtmacht 
niet gemakkelijk gaan worden. De bezuinigingen zullen 
ingrijpende reorganisaties tot gevolg hebben. Alle budgetten, 
dus ook die van de Postactieven, zullen onder druk komen te 
staan. Ook is het voortbestaan van ‘ons lijfblad’ KLuPActief 
in zijn huidige vorm onmogelijk geworden. Op dit 
moment wordt nog gezocht naar mogelijke alternatief

Wij, als collectief, zullen ons in dit alles hierin sterk 
moeten vertegenwoordigen. In mijn gesprek met de DP&O 
ommodore A. Tieland onderschrijft hij een gezonde 

ondersteuning van het Beleid voor de Postactieven. Zijn , 
zienswijze, en ik onderschrijf dat ten volle, onderscheidt zich 
mdne zaken:

Het op een gepaste wijze omgaan met eerdere werknemers 
van de Koninklijke Luchtmacht, zodat zij de Ambassadeur

, *andf organisatie zijn en blijven;
ij ge egenheid gebruik kunnen (blijven) maken van de

Kn ar,L?- exPertise van de Postactieven intern bij de
• De0*0 e ^UC^trnacht°f bij andere defensieonderdelei;

LilnerVan.ng en exPertIse van de Postactieven extern 
Kunnen bemiddelen na het verlaten van de Koninklijke 
Luchtmacht.

verder vmolwn'k de,'ngeslagen weg van mijn voorgangers 
ondersteun- g ’ en ^00Pte bunnen rekenen op de 
doe ik wm lng en het vertrouwen van de Contactgroepen. D1 
Sharita d°°r mij zeer gewaardeerde collega Mv

4 “sn" ‘
Ramawadhdo V1 Gn de Uwen’ mede namens Sharita 
Prettige KercM de redacteur KLuPActief Ko Norg 

agen en een Gelukkig Nieuwjaar toewense1
Drévan Hugten
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Toen ikzelf voor de eerste keer Rome bezocht was de gids 
jaloers op die reisgenoten die ervoor het eerst waren. Het was 
volgens hem zo iets als ‘de ervaring van de eerste kus’. Mooier

negen meter. Niet ver hier 
vandaan ligtdeTrevi- 
fontein. Hier doen de 
bezoekers wat ze moeten 
doen op een mooie 
zonnige dag: uitrusten, 
een ijsje eten en kijken.... 
heel veel kijken.

Pietervan lier
Stafluchtmachtaalmoezenier

I.

Belofte maakt schuld, zo leert het gezegde. Daar ben ik - met 
plezier - aan herinnerd toen ik door onze dochter gebeld 
werd met de vraag of ik ongeveer vijf dagen kon vrij maken. 
Mijn antwoord was 'ja'. En: ‘Of de belofte nog stond om de 
dochters mee uit te nemen naar de stad van hun keuze in 
Europa na ons eindexamen'? Natuurlijk wist ik dat ik dat ooit 
geroepen had. Dat was wel al tien jaar geleden' 
De stad van haar keuze was Rome. Omdat ze wel eens in het 
echt de dingen wilde zien waar ze op school zoveel over had 
geleerd. En natuurlijk omdat het daar goed weer is. En omdat 
ik daar een beetje de weg weet....
Geen stad waar zoveel bij elkaar komt van de Romeinse 
cultuur en de Kerk. Met alles wat dit met zich meebrengt aan 
beeldhouwkunst, schilderkunst en natuurlijk kerkenbouw, 
heel veel kerken....
Tickets werden door haar geregeld en het onderkomen door 
mij. Via internet vond ik een B&B in de buurt van het Vaticaan. 
Mooi centraal gelegen. Zo konden we gemakkelijk te voet 
Rome gaan zien.
We werden in Rome afgehaald door een taxi. De chauffeur 
vroeg direct na het instappen of we Rome al eerder hadden 
bezocht. Hij heeft het antwoord niet afgewacht want hij 
begon meteen enthousiast te vertellen wat we allemaal 
moesten gaan zien: het Colosseum, het Forum, de St. Pieter, 
St. Jan van Lateranen en natuurlijk het Vaticaans Museum. 
Maar ook moesten we de gewone Romeinse straatjes niet 
vergeten metz’n gezellige terrasjes. En hij wist ook waar we 
lekker en niet te duur konden eten. ‘Rome heeft zoveel te 
bieden’ zei hij bij het afscheid.
Hij heeft gelijk gekregen. Al wist ik dit bij voorbaat.

Ik kan niet volledig 
zijn. Maar één bezoek 
wil ik nog melden. 
Het is die aan de Santa Maria in Aracoeli. Hier ligt Helena 
begraven, de moeder van keizer Constantijn -de keizer die 
voor het Christendom grote betekenis heeft gehad. In een 
kapel van deze kerk staat het beeld van de Santo Bambino. Het 
bijzondere is dat dit kind Jezus vanuit heel de wereld brieven 
krijgt. Het adres is eenvoudig: Santo Bambino, Roma. De 
brieven worden op het altaar bewaard. De koster verbrandt 
de brieven na een tijdje om plaats te maken voor nieuwe. Uit 
nieuwsgierigheid heb ik een van de brieven vluchtig ingezien: 
een oudere mevrouw uit Duitsland schrijft over haar zorgen: 
met het ouder worden vallen de mensen om haar heen weg. Nu is ze zelf 
ook ziek, maar vindt ze troost in het gebed en in de zekerheid dat Hij haar 
hoort.
Was dat ook niet beloofd? Zo blijven mensen op de been. 
Gelukkig voor mij zijn er nog enkele dochters die mogen 
kiezen.

kun je het niet zeggen. Als de klik met Rome er is, ben je 
voorgoed verkocht. Zo was het mij vergaan en zo is het mijn 
dochter vergaan. Wat dat is? Op elke hoek zie je iets dat er toe 
doet. Je voelt dat hier geschiedenis is gemaakt. Rome heeft 
eeuwen betekenis gehad voor de seculiere wereld en voor de 
Kerk en door de Kerk voor de wereld.
Erg mooi vond mijn dochter de pleinen. Het allermeest 
Piazza Navona, in het centrum van de stad. Met zijn prachtige 
fonteinen. Natuurlijk in het bijzonder die van Bernini. Een 
reusachtige waterspuwer die de werelddelen verbeeldt. Een 
waar kunststuk om levende figuren te scheppen; en dat uit 
marmer.' Geen wonder dat iedereen hier op de foto wil. Ander 
werk van Bernini is te zien in de Villa Borghese. Wel een eind 
lopen, maar dan word je ook beloond.' Mythologische figuren 
uit marmer tevoorschijn geroepen. Met zoveel aandacht voor 
de anatomie van het menselijk lichaam' Op een steenworp 
afstand ligt het Pantheon. Oorspronkelijk een Romeinse 
tempel. Zeer waarschijnlijk gewijd aan de zeven góden van 
de planeten. Het oudste bewaard gebleven gebouw van 
Rome. Het is nu een kerk. Het interieur is van een volmaakte 
schoonheid. Een rond, hoog gebouw met een lichtkoepel van

i

ifti I j
i 4 ï '
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Op 2 januari 1956 meld ik mij op de vliegbasis om een conversie op de Meteor te 
volgen. Het was een cultuurschok voor mij. Er was sprake van slechte legering 
met drie man per kamer op Overmaat in bijna bunkers met als verwarming een 
potkachel die ‘s avonds moest worden aangestoken en dan tevergeefs probeerde 
het geheel te verwarmen met buitentemperaturen van -10 tot -20 C. ’s Nachts 
moest het kreng natuurlijk uit want ventilatie was alleen mogelijk door een slecht 
zittende deur. De onderofficiersmess was te klein om zelfs iedereen een zitplaats te 
bieden en de voornaamste bezigheid scheen klaverjassen en het bedienen van wat 
voetbalautomaten « zijn. En de herrie en de rafelmanieren en de vuile uniformen!

Natuurlijk besefte ik wel dat een groot aandeel van het 
menselijk ‘potentieel’ werd geleverd door dienstplichtige 
sergeanten die buiten bijna niets hadden in te brengen maar 
hier wel de standaard bepaalden. En natuurlijk het ontbreken 
van een krachtdadige leiding van een mess president. Wat ik 
hier zag zou in Canada niet getolereerd zijn en niet luisteren 
leidde automatisch tot ontzegging van de mess.
Het enige lichtpunt was de leerling-vlieger mess op Overmaat: 
het was er warm, gezellig en geen dienstplichtigen.
En natuurlijk vlogen we niet. Na een maandje obligate 
grondschool, wat miste ik de professionele docenten waar 
hier onderofficieren met weinig didactische kwaliteiten 
werden geacht aan kennisoverdracht te doen, werden we in 
een te klein hok dat crewroom werd genoemd geworpen om 
ons samen met een ophopend stelletje leerling-vliegers te 
vermaken met een voetbalspel.
De instructeurs lieten zich de hele dag niet zien terwijl dit 
de uitgelezen tijd was om tactiek zowel als vliegveiligheid te 
bespreken. Er was zelfs niets te lezen over ourchosen profession. 
Wat miste ik alle luchtvaartrapporten over near misses en echte

lachen of jan ke

ongelukken van de Amerikanen en Canadezen dat verplicht 
eesvoerwas in hun crewrooms. Dat wapent je namelijk 

tegen dezelfde fouten maken. Daar was de piloot van een 
watervliegtuig die uitlegde hoe je op een groot meer, 
zon er dat een kust gezien kon worden, moest landen 
'lam weer als er geen golfslag van betekenis is en wel 

vee waterdamp in de lucht hangt. Je brengt het zaakje op 
100° voet in de landingsconfjguratie en laat hem zakken 

je et water raakt. Ja, zult u zeggen: “maar jij vloog 
geen watervliegtuigen». Nee, maar men is vele vliegtuigen 
iP vn Tr1 met laagvIiegen boven het IJsselmeer. Moet 
w °en’ daarom liep een laagvliegroute vlak ten 
nipm e2ïan deafslUItdijken niet boven het meer waar 
indook 3St Van had' beh31ve natuurl,’ik aIs ie de P,omP 

B-q? ??in V3n de k*ernT0°N. Daar nadert een 
Decants- UIS asis ergens in een woestijn in de USA. 
de boord? T d3t hij de baan niet êaat halen en geeft 
opdrachXïUlgkundige di* de gashendels bedient de 

a e-OFF power”, waarna de throttles worden
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RPM op vol vermogen maar alleen de rechter motor pikt 
meteen op terwijl de linker zich aan het bedenken is. Ik kom 
los, waardoor ik het prikkeldraad van de eigenaar van het 
land spaar, maar vliegen zou ik het niet willen noemen. Meer 
krabben naar links! De lieden in de blokkenwagen wachten 
mijn komst niet af en tuimelen naar buiten. Of ze het verder 
voor gezien hebben gehouden weet ik nu nog niet. Dan 
pikt de ‘linkerpot’ op en komt de normaliteit weer terug. Ik 
ben natuurlijkgesralled omdat ik het gewicht van de kist niet 
kende. Nou de tweede keer hield ik hem rond 120 knopen en 
toen voelde ik de trilling aankomen: een dot gas en een prima 
landing. Als u in het weiland voor baan 11 soms een tafellaken 
vindt en de lieden van toen kunt achterhalen wil ik ze dit wel 
vergoeden.
Bij een latere vlucht besluit ik de opdracht aan mijn laars 
te lappen en ga mijn vriendin in Utrecht bezoeken. Ik wist 
dat ze thuis was en dus op weg met Hare Majesteits death 
trap, Meteor-4 met nummer zus-en me zoveel. Natuurlijk 
kende ik heg noch steg in Nederland maar ik had zo lang 
van Utrecht naar Enschede en vice versa gereisd dat ik de 
spoorlijn kon dromen. En daar ga ik op 1500 voet, spoorlijn 
rechts en zo koers ik verder. En dus storm ik door het circuit 
van Soesterberg maar ik hinderde niemand. Jawel hoor, zij 
hoort mij en staat in de tuin te zwaaien terwijl ik dapper met

dichtgetrokken en de bak in de woestijn neerstort. Had 
daarom "Full Power" gebruikt i.p.v. wat je zegt in de start. 
Enfin, een dure bommenwerper naar de filistijnen, de 
bemanning brengt het er goed af maar er rolden wel drie 
atoombommen door de woestijn!
Ondertussen bekijk ik de nu niet-vliegende contrapties. 
Waarom had die Meteory geen druppelcockpit? We mogen 
de luchtmacht wel dankbaar zijn dat deze kratten waren 
aangekocht. De zuinige ministervan financiën, Lieftinck 
vond ze namelijk te duur want de tweedehands, afgeragde 
Meteor-4’s hadden slechts 50000 gulden! per stuk gekost 
maar hij liet zich overhalen door het grote aantal dodelijke 
ongelukken. Natuurlijk gooien we niets weg, recycling heet 
dat tegenwoordig, en al deze schietstoelloze handel werd nu 
gebruikt om van leerlingen mannen te maken.
Tussendoor mag ik een paar keer voor wachtcommandant 
spelen waarbij ik inzichten verwerf in de opgelegde straffen 
van enkele gevangenen door juridisch onopgeleide, en dan 
druk ik me zwak uit, commandanten. Natuurlijk geschiedde 
dat in het weekend want door de week moesten wij vliegen. 
HA, HA. En wat mankeert vele lagere officieren, in de orde van 
grootte van kapitein en majoor, toch. Vervroegde Alzheimer? 
Echter, toen kende men deze kreet nog niet en kon je prima 
doorfunctioneren. Daar staan we met een man of veertig ijs te 
bikken op de startbaan. Weten ze wel wat hun oppervlakte is 
in hectaren? Dit komt pas klaar in mei en dan moet het weer 
ook nog meewerken. Later op Soesterberg was er ook zo’n 
gestoorde!
Maar eindelijk was het zo ver: het weer wordt fraaier, het 
leven dragelijker en op 29 maart maak ik mijn eerste trip. Best 
aardig, maar het gros van de aandacht lag op het één-motor 
vliegen en dat heb je na twee keer wel door. Een fluitje van 
een cent. Misschien had Lieftinck wel gelijk. Wat ik vervelend 
vond was om met 105 knopen over de drempel te komen. Ik 
houd niet zo van 'brinkmanship'. Nou, dat heb ik geweten! 
Op 2 mei! heb ik 9 uur en 23 minuten verzameld, leve de 
rekenmeesters maar ja, iedere minuut vliegtijd meer kost 13,3 
cent aan vlieggeld. En usiszunig. En tevens zes instructeurs 
versleten waarvan elk waarschijnlijk dacht dat de vorige alles 
al verteld had.
Daar stap ik dan voor het eerst in een Meteor-4, de I-70, die 
ik in een dispersdal vond begeleid door een verveelde soldaat. 
Het ding oogt wat zwaarder, pilot notes heb ik nooit gezien, 
en dan kijk ik in de kleine cockpit met in de diepte een 
zitbakkie. Ik kom er nauwelijks in en als er iets gebeurt, in de 
lucht zal het worstelen tegen de wind van enkele honderden 
kilometers worden om eruit te komen, terwijl de grote staart 
uitnodigend wacht. Enfin, ik start, draai mijn oefeningen en 
kom dan terug in het circuit. Alles gaat keurig en op finals zie 
ik dat ik bekijks heb. Daar zitten bezijden het verlengde van 
de baan, in een weiland, een man, vrouw en twee kinderen te 
picknicken en te kijken naar het gestuntel van de leerlingen. 
Nou, deze jongen is een gebrevetteerd vlieger met wel 130 
straaljageruren en dat verschil zullen ze wel kunnen zien. 
Ik breng de snelheid terug naar 115 knopen, zit op ongeveer 
8 meter hoogte als er een snelle trilling door het krat gaat 
en hij naar beneden lazert in het weiland. Daar race ik door 
het gras, leve de harde grond en de lagedrukbanden! Ik ben 
totaal gedesoriënteerd want door de negatieve g is al het stof 
dat zich onderin verzameld had, omhoog gekomen en ik zie 
nauwelijks wat. In een reflex gooi ik de motoren van 11000
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Intermezzo
Vele jaren later: ik betaal de rekening? Op Soesterberg.
Het is een schitterende winterdag in een hogedrukgebied. Ik 
start alleen in een Hunter-6 die meer dan de 10.000 pounds 
stuwdruk levert. Het ding huppelt van de baan en accelereert 
als een formule i wagen. Daar zie ik uit mijn ooghoeken een 
Thunderstreak door het circuit vliegen. Oh God, net zo’n 
idioot als ik: net terug uit de States en heg noch steg kennend. 
Die joker volgt dezelfde spoorbaan als ik toen. Daar roept 
de toren mij op. Die hebben hem ook gezien en vragen mij 
zijn nummer op te nemen. DIT IS EEN VRIJBRIEF hoewel je 
nooit weet hoe mijn afvallige 'vriend’ overste V zal reageren. 
Ik spuit achter mijn prooi aan en loop in. Bij Utrecht zit ik 
in schootsafstand en och arme, dan gaat het jochie over 
links (natuurlijk de makkelijkste bochten, stuk onbenul) 
draaien boven Utrecht rond de Domtoren. Die weet niets van 
interceptors: een tikkie flaps en even later hang ik aan zijn 
rechtervleugel. Ik lees het nummer af: als ik me goed herinner 
782. Maar ondertussen zitten we op 800 voet en ik ruk de 
vleugels recht voor er ongelukken gebeuren boven de stad, 
flaps in en wegwezen. IK GA DE REKENING BETALEN. Ik roep 
de basis op en zeg dat ik hem boven Utrecht ben kwijtgeraakt. 
Hun antwoord druipt van ongeloof maar mijn reputatie 
kan wel een deukje velen. De snotneus heeft natuurlijk een 
week lang angstvlinders in zijn buik gehad i.p.v. het witgeel 
gekleurde geiltje maar zal langzamerhand het geheel wel 
verklaard hebben door zijn superieure vliegkwaliteiten. Mij 
best, maar ik weet beter!

sectie 8-tjes starten op baan 10, die keren en mij ac terna 
komen. Die lui van de toren hadden mij dus gezien, aar 1 
weet nu iets meer: die klojangen hebben een volle belank en 
munitie aan boord en dus zit er maar één ding op: Klimmen. 
Kijkend over mijn rechter schouder zie ik ze wegzakken terwijl 
ik over links de spoorbaan in de gaten houd. Voor de IJssel zit 
ik bijna op 30.000 voet en kan ik ze nog net waarnemen. Ja, 
knullen, ik heb iets geleerd over gewicht! Dan draaien ze naar 
het Noorden en ik draai een victoiy roll. Ik hoop, om ze net als 
honden met hun neus door hun afval te halen, dat ze me dit 
hebben zien doen. Ik duik naar beneden en zet het krat keurig 
met 125 knopen over de drempel aan de grond. Ik besef me 
natuurlijk wel dat ik een onbetaalde rekening heb uitstaan.

Slagers die hun eigen waren keuren
Daar komt mijn ouwe sobat Gerrit van Linder terug van zijn 
eerste vlucht in een Meteor-4, de I-48. Een beroemd toestel 
toen de Y9-7, waarin Flinterman het hoogterecord bracht 
op 14.821 meter en het snelheidsrecord op 953.1 km. Beide 
records staan nog! Gerrit komt binnen op baan 11 en fietst 
tegen de baan aan waarbij het linker hoofdwiel afbreekt 
en het krat links van de baan afloopt hangend op de linker 
motorgondel. Ik moet speciaal van hem vermelden dat de 
brandweerjongens bijna met hem op wisten te rijden en hem 
meteen in een regen van water zetten ter voorkoming van 
brand. Dit was dan ook het enige dat klopte. En dan begint 
de grote deceptie: dekken wie zich dekken kan. Ik heb het 
ongevallenrapport en dat klinkt zeer ongeloofwaardig. 
Gerrit kwam met 110 knopen binnen over de drempel 
van de baan en dus volledig overtrokken. Volkomen 
geprogrammeerd op de 105 knopen van het zeventje. U weet 
nu dat dit niet waar kan zijn want het viertje was volledig 
onbestuurbaar rond 118 knopen. En daar was dan een 
instructeur die wachtte om te starten die zei dat er te hoog, 
op 2 of 3 meter, werd afgerond. Natuurlijk niet! Het ding was 
overtrokken en dan gaat de neus vanzelf verder omhoog en 
hij donderde net op de lip van de baan met een wiel in het 
gras. Het woord van de instructeur wordt natuurlijk aanvaard 
door de squadroncommandant van de JVS en zijn Chef 
Operatién, twee lieden die ik nooit gezien heb en die zeker 
tijden niet gevlogen hadden. Ik zou nu kunnen zeggen dat 
zij, net als Colonel Cathcart in Catch 22 van Joseph Heller, 
maar dan in meervoud: DIDN’T OWE THEIR LACK OF SUCCESS 
TO NOBODY. U hebt nu wel door dat ik over mijn debacle 
mijn bek heb gehouden. En het geheel van Gerrit kwam 
door een kuiltje net voor de baan (daar lagen geperforeerde 
staalplaten) terwijl ik zelfgezien heb dat de hele baan zeker 
10-12 cm boven deze platen uitstak en het dus wachten 
was op ongelukken. De ‘pilots ofyesteryear’ van Commando 
Luchtmachtstaf waren echter tevreden: er lag een rapport!
Nu was het zeker geen kist met een gelukkig gesternte lezende 
de ongevallen: Noijens, Coehorst, Hoekstra (mijn latere 
vluchtcommandant?) en Ulfman. Maar het wapenfeit blijft 
bestaan dat onze Gerrit Flinterman’s kist aan flinters heeft 
gevlogen. Maar er waren nog bruikbare onderdelen! Dus niet 
volkomen‘erledigt’!
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Voor nadere informatie kunt u ook terecht bij hvdbruggen@ 
kovom.net of een kijkje nemen op hun website: www.kovom. 
net

En verder: “De dienstverrichtingen van al het personeel van 
Defensie, in de periode 1949-1991, zijn essentieel geweest voor 
het handhaven van de status-quo tussen de toen heersende 
machtsblokken. De betreffende militairen mogen oprecht 
trots zijn op het feit dat zij in die periode dienden”.
Maar waar is men bang voor? Waarom wordt aan deze 
uitspraak van de Vries geen vervolg gegeven vraagt van der 
Bruggen zich af. “”Deze militairen hebben beter verdiend, 
veel beter”.

De vereniging KOVOM heeft een begin gemaakt met de 
herdenking van de vele om het leven gekomen militairen 
die gediend hebben gedurende Koude Oorlog welke heeft 
plaats gevonden van 1949 tot 1991. De reden hiervoor is 
dat er geen enkel officieel register bestaat over het aantal 
slachtoffers dat gevallen is ten gevolge van de Koude Oorlog. 
Dientengevolge bestaat er dus ook geen gedenkplaats en is 
er geen herdenking. Iets waar de KOVOM verandering in wil 
gaan brengen.
Oprichter en voorzitter KOVOM, Hans van der Bruggen: "De 
meeste mensen is in het geheel niet bekend dat er duizenden 
militairen om het leven zijn gekomen gedurende die periode. 
Grotendeels om het leven gekomen tijdens de noodzakelijke 
oefeningen, een uiting van ons machtvertoon. Dit 
machtsvertoon was uiterst belangrijk om het Warschaupact te 
laten zien waartoe de Westerse bondgenoten in staat waren. 
Er zijn bronnen die vermelden dat het aantal slachtoffers 
hoger moet zijn geweest dan de som van alle Nederlandse 
acties, missies en uitzendingen bij elkaar. Natuurlijk zijn zij 
niet allen de heldendood gestorven maar het is interessant 
om te weten dat tijdens de militaire aanwezigheid van 
Nederland in Indonesië circa 5000 Nederlandse militairen 
het leven lieten, waarvan ongeveer de helft ten gevolge van 
ziekten en ongevallen”.
Hij vervolgt: "Waar is hier het verschil zult u zich afvragen. 
Nou er is geen verschil. De moeder of de echtgenoot van 
een op de Duitse laagvlakte omgekomen militair treurt niet 
minder om haar verlies dan de familie van de in Nederlands 
Indië omgekomen militair.
Toch is er een duidelijk verschil in erkenning door Defensie 
en de Nederlandse regering merkbaar. Overigens wordt de 
complete groep militairen uit de Koude Oorlog door hen 
geweigerd te erkennen. Op welke dodenherdenking dan 
ook wordt steevast deze groep militairen niet genoemd. Het 
bestuur van de KOVOM heeft hier reeds meerdere malen 
protest tegen uitgebracht, maar geen enkele instantie schijnt 
het nodig te vinden om eens de kop boven het zand uit 
te steken en deze militairen de erkenning te geven die zij 
verdienen."

Voor de KOVOM is e.e.a. aanleiding om dit als goed florerende 
vereniging met inmiddels meer dan 1000 leden, dan zelf maar 
die zaak aan te pakken. Op hun website www.kovom.net is 
een ererol verschenen waarop inmiddels een aantal van 360 
overledenen is vermeld. De KOVOM wil hiermee niet alleen 
de omgekomen militairen eren maar ook de nabestaanden 
gedenken die in die jaren vaak slechts minimale aandacht 
hebben mogen ontvangen.
En dat is pas het begin. De speciaal hiervoor in het leven 
geroepen werkgroep onder de bezielende leiding van Deddo 
Panjer is continue bezig namen boven water te krijgen van 
zo veel mogelijk om het leven gekomen ex-militairen. Zij 
kunnen dit niet alleen en vragen indien u daarover zou 
beschikken, aanvullende namen door te sturen. Dit dienen 
wel onderbouwde gegevens te zijn met overlijdensdatum en 
zo mogelijk ook onder welke omstandigheden..

KOVOM eert omgekomen militairen
met ererol, een ambitieus plan om zoveel mogelijk 

overleden militairen in kaart te brengen
Tekst: Drs H.M.L van der Bruggen - Oprichter en voorzitter KOVOM, Vicevoorzoter UNV

Voormalig Staatssecretaris van Defensie zei in 2009 aldus: 
"De gereedheid, paraatheid en geoefendheid van NAVO- 
troepen was een cruciaal onderdeel van de gevoerde 
politiek ter afschrikking van het Warschaupact gedurende 
de periode van de zogenoemde Koude Oorlog. In de 
periode van 1949-1991 hebben vele duizenden Nederlandse 
militairen een bijdrage geleverd aan het handhaven van de 
machtsverhoudingen tussen Oost en West; ter land, ter zee en 
in de lucht. Zij verdienen hiervoor de waardering en respect 
van de Nederlandse samenleving”.

kovom.net
http://www.kovom
http://www.kovom.net
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Tekst. P. Brok

Ik was dus geplaatst op Woensdrecht maar woonde in het 
plaatsje Esbeek, wat pendelen betekende met de 'Tilburg’ 
bus. Ik moest dus op de fiets van Esbeek naarTilburg, om 
daar dus de bus te nemen, Nu gebeurde het wel eens, dat de 
bus mij voorbij reed omdat hij mij niet gezien had. Dit kwam 
omdat wij in de wintermaanden een zwarte pet droegen, en 
we dus van top tot teen in het zwart liepen. Gebeurde dat dan 
moest ik als een speer naar de andere kant van Tilburg zien te

Op 8 juli 1963 werd ik als marineman geplaatst op de 
vliegbasis Woensdrecht. Ik kwam van het vliegdekschip Hr. 
Ms. Karei Doorman, dus ik was een klein beetje op de hoogte 
van het vliegbedrijf. Met dit verschil dat ik van een vliegdek 
afkwam dat behoorlijk kon deinen, en ik nu geen zeebenen 
meer nodig had daar het vliegdek op Woensdrecht nou 
eenmaal 'goed verankerd’ was. We kwamen net terug van 
een lange reis en de maandag daarop moest ik mij melden 
op Woensdrecht. Zoals gebruikelijk na een lange reis was ik 
in het bezit van wat te veel sigaretten en drank, wat ik toch 
wel in één keer mee wilde nemen. Dus propte ik mijn hele 
hebben en houden in een plunjezak en bracht het naar de 
hangaar ter verzending. Probleempje, want daar stond de 
douane. Ik zette de uitpuilende zak voor hen neer en vertelde 
hen dat ik werd overgeplaatst en kreeg als antwoord: “okay, 
zet de zak maar neer bij de andere goederen die voor transport 
zijn bestemd”. Dat was niet tegen dovemans oren gezegd, en 
ik zette rap mijn plunjezak bij de grote hoop die er al stond. 
En nu maar wachten wanneer ik het spul terug zou zien... 
Ik melde mij dus op maandag bij een heel ander krijgsmacht 
onderdeel dan dat ik gewend was en meldde mij model bij 
een adjudant met mijn pet onder de arm en stram in de 
houding, met de woorden: “hofmeester ic klas Brok meldt 
zich”. Ik kreeg gelijk te horen: “daar doen wij hier niet aan om 
je in de houding te melden”. Prompt ging er een deur open en 
kwam de basiscommandant binnen (wat ik pas later begreep). 
Toen brulde dezelfde adjudant: “in de houding en snel". 
Ik werd geplaatst bij de officieren, waar het er heel anders 
aan toe ging dan bij de Marine, ik rolde dan ook van de ene 
verbazing in de andere, men liet ons alleen werk doen wat 
met voeding had te maken. Het vegen van de vloer of het 
ramen lappen hoorde niet bij onze taak, dit in tegenstelling 
tot wat ik bij de Marine was gewend, waar we de eetzaal en 
de slaaphutten op orde moesten houden. Zo was ik ook 
niet gewend dat men bij de lunch per persoon een blokje 
boter, een plak vleeswaren en een plak kaas op een schaaltje 
legde, en wel voor zes personen per tafel. Bij de Marine kon 
je namelijk nemen wat je wilde, en was het op dan werd 
het bijgevuld. Ook kwam ik tot de ontdekking dat bij KLu 
een squadroncommandant straf kon opleggen terwijl bij de 
Marine alleen de Commandant dat kon doen.

komen en dan maar hopen dat de bus daar nog kon pakken. 
Was dat niet het geval, dan probeerde ik liftend naar Breda te 
komen, zodat ik de bus hopelijk daar nog kon nemen.
Toen ik me wat thuis begon te voelen werd ik enkele 
weken voor oefening terug geroepen naar de Marine en 
tewerkgesteld in een bunker in Vlissingen. Net in die tijd 
zou mijn salaris worden uitbetaald (katje halen) Ik had mijn 
marinecommandant gemachtigd om mijn katje op te halen, 
maar helaas dat was niet toegestaan, dus moest ik zorgen dat 
ik mijn geld op een andere manier kreeg. Mijn chef regelde 
toen dat ik per Harvard naar Valkenburg werd gevlogen, dat 
was meteen mijn luchtdoop.
Echter op Valkenburg aangekomen was de kasofficier voor 
uitbetaling naar Den Haag, dus kon ik met lege handen terug. 
Op de terugweg zei de vlieger voor de lol tegen mij: “ik ga 
even een tukje doen hou jij dit toestel maar in de lucht, en 
komen we in de buurt van Rilland (waar ik sinds een paar 
weken woonde) dan gaan we even over de kop”. En inderdaad,

‘i

Een bij de KLu geplaatste 
Marineman vertelt...



AU m one family

achter Rilland ging hij helemaal los, op dat moment deed het 
mij niets, daar ik zijn raad opvolgde door steeds de grond in 
de gaten te houden. Maar eenmaal terug op de grond begon 
het los te komen en stond ik te trillen op mijn benen. Thuis 
gekomen zij mijn vrouw: “Nou, er was er hier iemand aan het 
stunten met een vliegtuig, dat wil je niet geloven”, waarop ik 
haarvertelde dat ik in dat toestel zat. Uiteindelijk kwam alles 
toch nog goed met het geld.
Na enige tijd werd ik geplaatsts bij de onderofficieren, om 
daar ervaring op te doen als chef. Na enige tijd te hebben 
meegelopen werd ik chef hofmeester onderofficieren, waarbij 
ik tevens de administratie van de tap kreeg. Nu had mijn 
voorganger mij een kleine rekenmachine nagelaten, het 
was een heel oud ding, je moest steeds met een soort stift 
het aantal bij tellingen verder verschuiven. Het ding lag in de 
hoek, en werd door mij ook niet gebruikt, daar hoofdrekenen 
mij goed afging. Op een dagstond plots iemand van de IMA 
(Inspectie Militaire Administratie) achter me, die mij opdroeg 
om onmiddellijk dat telmachientje op te ruimen, daar ik dat 
niet mocht gebruiken, zelfs mijn weerwoord, dat ik deze niet 
gebruikte hielp niet: "weg ermee!” Ook was het gebruikelijk 
dat er plots een kapitein van het vrouwelijk geslacht de 
eetzalen kwam controleren, deze stond op een middag dan 
ook onverwacht in de eetzaal, juist op het moment dat het 
goed druk was, en ik bijsprong door koffie en thee op de tafels 
te zetten. Dat viel bij haar niet in goede aarde, daar ik toezicht 
moest houden, en niet moest bedienen!
Nu was het gebruikelijk dat op vrijdagen alle dienstplichtigen 
voordat ze met weekeind gingen eerst gebruik dienden 
te maken van het avondeten, wat bij de Marine ook niet

gebruikelijk was. Zo had ik een dienstplichtige Marine 
hofmeester bij me die in Eindhoven woonde, deze had 
vroege dienst gehad en vroeg of hij een lunchpakket mee 
mocht nemen. Ik vond dit goed en daar er vis op het menu 
stond nam hij brood mee en 'n visje.Bij de poon werd hij 
aangehouden en moest hij alles inleveren omdat hij: "vis 
stal”. Dus moest ik mij die maandagmorgen verantwoorden 
waarom ik toestemming had gegeven om vis mee te nemen. 
Had die vis echter tussen twee sneetjes brood gezeten, dan 
was het geen probleem geweest omdat het dan een 
lunchpakket was.
Het gebeurde wel een dat er plots een luchtmachtwagen door 
Rilland reed en ieder opriep om naar de basis te gaan omdat 
er een oefening was, op de basis aangekomen bleek dit niet te 
gelden voor de Marine, aan terug naar huis te gaan behoefde 
ik in dat geval niet te denken, daar wij met een dienstbus 
waren opgehaald, dus maar wachten tot einde oefening.
Ik tekende bij voorde Marine en prompt werd ik voor 3 jaar 
met mijn gezin op Cura^ao geplaatst, deze 3 jaar kon ik helaas 
niet volmaken, omdat ik wegens familieomstandigheden 
teruggeroepen werd naar Nederland en vervolgens op Gilze 
Rijen lag werd geplaatst.
Al schrijvende komen steeds meer herinneringen boven, zo 
herinner ik mij dat ik op de basis Gilze Rijen mijn bronzen 
medaille met draagbaton kreeg en werd ik vrij kort daarna 
voorgoed overgeplaatst naar de Mariniers in Rotterdam. Het 
eerste wat ik te horen kreeg was dat ik de baton niet mocht 
dragen daar deze niet van de Marine was.
Alles overziend heb ik een mooie en leuke tijd gehad bij de Koninklijke 
Luchtmacht gehad. Bedankt KLU!
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Eenmaal in Duitsland geplaatst in 1968 bij de LB van de 5° 
GGW (bij Aoo Jannes de Vogel) moest ik als onderofficier 
groepscommandant dus mijn militair rijbewijs-B halen. 
Lessen op de Hanomag bij Kpli Henk Jonker en afrijden bij 
Sgti Snippe. Dat was nog kantje boord omdat die vervloekte 
Hanomag niet harder wilde dan 70 km/u waardoor een 
inhaalmanoeuvre bij wat landbouwvoertuigen bijna fataal

In 1976 volgde omscholing naar het dienstvak 
“Inlichtingen en Veiligheid" en plaatsing bij het 306 
fotoverkenningssquadron. De mobiele unit waarin de films 
werden ontwikkeld en geïnterpreteerd (in vakterm de MFPU) 
stond tijdens een verplaatsing op de (good old) DAF V1600. 
Later werd dat een DAF1300, maar dat maakt niet uit.
In Duitsland was het ons “nevenchauffeurs” strikt verboden 
om met meer-assige aanhangers te rijden, want dat was 
voorbehouden aan de vakmensen van de MT. Nu bij 306 
Squadron moest ik ineens een meer-assige generator achter

i

Eenmaal een grote jongen solliciteerde ik voor de functie 
van Technisch Specialist chauffeur /automonteur bij de 
Landmacht. Helaas was mijn "unvollendete” HBS opleiding 
toch te hoog voor de functie van Kpli TS' er. Het zou dan 
kunnen gebeuren dat ik een "baas” met alleen lagere school 
“de les zou lezen” en dat risico wilde de KL niet lopen. Maar 
volgens de KL-voorlichter waren er mogelijkheden voor mij bij 
de KLu met diverse KVV-officiersfuncties voor vlieger en GRV 
(grondverdediging).
Omdat ik liever met beide benen op de grond bleef, viel 
"vlieger” meteen af. Op mijn vraag wat "GRV” inhield, kreeg 
ik als antwoord van de KL-voorlichter: "dat zijn die jongens 
die met een hond langs het hek lopen”. Kennelijk wist die 
voorlichter niet dat een officier niet met een hond langs het 
hek liep. Dan was er nog specialist radio/radar, dat was volgens 
mijn vader "het vak van de toekomst”. Wellicht had hij gelijk, 
maar ik zag dat niet zo zitten. Toch luisterde ik naar mijn vader. 
Dat had ik beter niet kunnen doen, want het werd helemaal 
niks en een hercodering volgde. Nu werd het dan onderofficier 
GRV. Inmiddels waren de regels veranderd en kon je alleen nog 
officier worden met een volledig HBS diploma en dat had ik 
dus (net) niet. Tot zover in "a nutshell” dit als introductie om 
de rest te kunnen begrijpen.

Enigszins cryptisch misschien, maar het zal u duidelijk worden. 
Als kind kreeg ik een autostuur, en alle eetkamerstoelen op een 
rij geplaatst vormde dat mijn “bus”.
In die tijd bestonden er nog Kromhout bussen, bestaande uit 
trekkeroplegger combinaties, later gevolgd door de Crossley 
bussen van de NBM (Ned. Buurtvervoer Mij.)

afliep. Toch was ik 
geslaagd. Enkele jaren 
later kwam het einde 
van mijn contract 
naderbij. Inmiddels 
gehuwd en een dochter 
rijker, koos ik voor 
de mogelijkheid om 
"beroeps” te worden. Er volgde omscholing tot lancering 
geleide wapens HAWK en "en passant” een rijbewijs voor de 
"loader transporter” van de HAWK.
Eenmaal omgeschoold en terug in Duitsland moest ik weer 
naar de rijschool en heb bij dezelfde heren het C (en D) 
rijbewijs gehaald. De "D” was nodig omdat ik in de pool zat 
van nevenchauffeurs die onze collega 's elke morgen en 
avond met de “personeelscontainer” naar en van de plaats 
tewerkstelling moesten rijden. Die "personeelscontainer” 
bestond uit een standaard DAF V1600 (benzine) met achterop 
een HAWK container ingericht voor het vervoer van 26 
personen, en daarvoor was het “D” rijbewijs nodig.

Wat ik wilde worden, niet werd,
Tekst: Ad Schippers
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uiteindelijk wel deed en nog doe
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De alom bekende Amerikaanse schoolbus
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mijn Dafjes meenemen. Protest hielp niet. Niet lullen, je 
hebt toch een rijbewijs dus, rijden met die handel.
Na de 306-tijd ging ik naar de beruchte "buitendienst”, maar 
toen mijn rayon werd opgedeeld moest ik verdwijnen en 
kreeg ik de keus voor een aantal plaatsingen waaronder het 
DATIM als Hoofd Bureau Inlichtingen & Veiligheid (HBIV). 
Dat was een éénmansbureau. Ik was daar tevens HBIV 
van de MTGKLu. We hadden bij het DATIM een DAF 1300 
sneeuwschuiver/zoutstrooier en al snel werd dit mijn 
"troetelkindje” en moest ik vanaf het najaar zorgen voorde 
"operational readiness” van die roestbak.

Verder werd toen nog elk nieuw voertuig dat de KLu 
binnenkwam door en bij het DATIM gereedgesteld. Voordat 
het zover was werden die voertuigen vaak van hot naar her 
gebracht, bv. van DAF Eindhoven naar carrosseriebouwer 
LAMBOO in Zoetermeer, of van Mercedes Nijkerk naar een 
carrosseriebouwer in Oldenzaal enzovoorts. Daarvoor werden

gele US-schoolbussen in Drenthe voor toeristen (deToerbus), 
maar wat je daaraan per uur verdiende (overhield) was zo 
weinig dat ik blij was dat ik een FLO uitkering kreeg en van 
dat schijntje dus niet hoefde te leven. Ik begreep nu waarom 
touringcar chauffeurs zo blij zijn dat mensen “met de pet 
rondgaan”.
Toch was ook dat een avontuur en ik leerde weer van alles 
over het beroepsmatig rijden met passagiers.
De oldtimer bussen waar ik nu en dan mee mag rijden, 
zijn voor mij een ontspanning om in te rijden, ook al is 
het vaak een hele inspanning vanwege het ontbreken van 
stuurbekrachtiging op de vele rotondes in Nederland en de 
vaak smalle straatjes waar je de bruidsgasten moet ophalen. 
Ook de niet gesynchroniseerde "dubbel clutch” bakken zijn 
soms inspannend, maar het is zo leuk, dat ik het graag doe 
(zelfs voor niks). Het rijden met oude Engelse dubbeldekkers 
of US schoolbussen of zelfs een vermaarde Greyhound bus 
uit 1948 of een antieke Parijse stadsbus met achterbalkon uit 
1934, bekend uit de Maigret verhalen van Simenon. Wie wil 
dat nou niet? Geen verplichtingen, maar alleen als ik er zin in 
heb en het mij uitkomt. Mooier kan toch niet?

Zo wilde ik dus chauffeur worden, maar werd heel iets anders, 
was naast vele verschillende KLu- functies toch vaak "neven”- 
chauffeur en kreeg uiteindelijk na al die jaren toch de kans 
om met die dingen te rijden, waar ik als kind al van had 
gedroomd.

militairen met een rijbewijs gevraagd om daarvoor tijd vrij 
te maken als dat mogelijk was. Nou, dat was voor mij geen 
probleem al moest ik er 's avonds voor doorwerken. In die 
tijd werden ook de nieuwe DAF trekkers voor de PATRIOT in 
de KLu geïntroduceerd en wij moesten die dingen ophalen bij 
DAF.
Omdat ik ook het HBIV was van de mannen van de rijschool 
MTGKLu, kreeg ik van hen de kans om te rijden met een 
oplegger (Berliet) en dat zag ik wel zitten. Helaas kon ik 
niet de militaire aantekening daarvoor krijgen omdat ik dit 
functioneel niet nodig had. Maar de opgedane ervaring was 
toch leuk.
Daarna volgden nog vele jaren in Den Haag als officier Inl. 
8iVeiIgh. waarbij grote voertuigen helaas niet meer aan de 
orde kwamen. Het bleef bij nu en dan een Peugeootje als 
dienstauto.
In 2003 volgde FLO en was het over (dacht ik), totdat ik 
enkele jaren later in contact kwam met iemand die met oude 
auto's en oldtimer-bussen trouwerijen reed. Nu kon ik dan 
mijn "groot” rijbewijs toch weer benutten en tevens een 
kinderwens in vervulling laten gaan. Tussendoor heb ik nog 
enkele maanden betaald voor een busbedrijf gereden met
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Onlangs verschenen..

Say When en How” is een volledige update van "Say When” 
die verscheen in 1993 en van “Say How” van 1995. In dit 
nieuwe boek, met de titel “Say When and How” worden 
zowel de militaire luchtvaart als ook de burgerluchtvaart op 
een humoristische manier op de hak genomen. Het boek 
in A-5 formaat bevat 200 pagina’s met cartoons zoals alleen 
Ton van Andel deze kan tekenen. Martin Leeuwis heeft met 
zijn bijzonder gevoel voor specifieke luchtvaarthumor alle

De meesten van u zullen bekend zijn met de 
Veiligheidskalendervan de Koninklijke Luchtmacht met 
cartoons getekend door de oud-KLu’er Ton van Andel. 
Al 36 jaar verschijnt deze kalender met de zo bekende 
humoristische en treffende cartoons overvlieg- en 
bedrijfsveiligheid. De kalender is zeer gewild en geniet grote 
bekendheid binnen Defensie en is dan ook terug te vinden in 
vrijwel elk kantoor en op iedere werkplek van de KLu.
Alle cartoons die de afgelopen 35 jaar deze veiligheidskalender 
hebben gesierd zijn nu in samenwerking met Martin Leeuwis 
Publications in boekvorm verschenen getiteld "Veilig 
Gevlogen". Het boek telt 256 pagina’s met meer dan 450 
cartoons.

450» cartoons 
uit de vciligheidskalendcrs van de 

Koninklijke Luchtmacht
door CS

TON VAN ANÖEL

cartoons van pakkende teksten voorzien. Een echte aanrader 
voor uw boekenkast?
Elk boek kost slechts € 15 inclusief verzendkosten. U kunt het 
boek (of de boeken) bestellen via de website www.humor.aero 
of via postadres:
Martin Leeuwis Publications, Postbus 192,5250 AD Vlijmen.
Ook kunt u het boek per fax bestellen middels faxnr. +31(0)73 
5130003.

Naast een groep enthousiaste vrijwilligers die onze 
Traditiekamer Typhoon op goede orde houden, bezoekers 
rondleiden en dergelijke, is er nog een tweede groep 
vrijwilligers actief, namelijk de Documentatiegroep Volkelof 
kortweg DGV. Deze DGV houdt zich bezig met de bestudering; 
en het vastleggen van de geschiedenis van de Vliegbasis 
Volkel en de omgeving in de ruimste zin van het woord. Bij I 
het vijftig jaar bestaan van onze basis in 2000 schreven ledenl 
van de DGV het jubileumboek ‘Gestaag Gespannen’. Dit boek 
was binnen een jaar niet meer verkrijgbaar en is nu nog een 
gewild object voor verzamelaars van luchtvaartliteratuur. 
Intussen hebben drie leden van de DGV, Ruud Wildekamp, 
Jaap Woortman en Toon van de Wetering een nieuw boek

http://www.humor.aero
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Het thema van deze vierentwintigste uitgave van de serie 
luchtvaartkalenders is:
“Nederlandse Militaire Luchtvaartkunst”
Als samensteller en uitgever heb ik ernaar gestreefd de 
luchtvaartkalender 2012 een andere uitstraling te geven

door in plaats van de gebruikelijke foto’s over te gaan op 
reproducties van luchtvaartschilderijen. Dit thema werd 
in 2000 ook met succes uitgebracht. Met deze themakeuze 
hoop ik te bereiken dat u iets van deze schilderkunst zal 
weten te waarderen. Het betreft hier uiteraard slechts een 
kleine greep uit de vele vliegtuigtypes die bij de Militaire 
Luchtvaart van het Koninklijke Nederlandse Indische- 
Leger (ML-KNIL), de Koninklijke Luchtmacht (KLu) en de 
Marineluchtvaartdienst (MLD) in dienst zijn geweest. Deze 
luchtvaartkalender had niet tot stand kunnen komen zonder 
de welwillende medewerking van een aantal bekende 
luchtvaartschilders, illustrators en beeldende kunstenaars. 
De figuratieve schilderkunst, zoals die door de betreffende 
luchtvaartschilders, tekenaars en illustrators wordt beoefend, 
is erop gericht vliegtuigen op treffende en sfeervolle wijze in 
olieverf, acrylverf of gouache vast te legen. Door het verschil 
in toegepaste technieken en de individuele interpretaties 
van de kunstenaars is op deze wijze een boeiend beeld van 
de werkelijkheid ontstaan. Een werkelijkheid die weliswaar 
uiteindelijk is gericht op toepassing van militair geweld, maar 
waarbij voorkoming van dat geweld en behoud van de vrijheid 
en vrede steeds voorop staat. Voorts spreken de beelden voor 
zich.
De kalender is voorzien van 27 fraaie kleurrijke 
reproductiebeelden. Kalenderformaat 25x36 cm. De kalender 
is gedrukt op kunstdrukpapier van 250 gram. Kalender is 
verkrijgbaar bij: Luchtvaart Hobby Shop, Flash Aviation, 
Aviodrome Museum, Militaire Luchtvaart Museum en bij de 
Onze KLu ledenservice.
Ook kunt u de kalender bestellen door het bedrag van € 
16,- (ind. verzendkosten.) over te maken op postgiro nr. 
2567434 t.n.v. Korbee-promotie: MLD/DHC te Rijnburg met 
vermelding: Kalender 2012 en uw postadres.
Peter Korbee.

geschreven dat ditmaal een stuk oorlogsgeschiedenis 
van de regio belicht. In samenwerking met de Gemertse 
Heemkundevereniging De Kommanderij is in september het 
boekwerk 'Oorlogsvliegvelden van Gemert Bakel Helmond’ 
verschenen. In circa 160 pagina’s beschrijven de auteurs de 
aanleg, gebruiken operaties van een Duitse hulpvliegveld 
in De Sijp bij Gemert. Direct na de bevrijdingwerd dit veld 
gereed gemaakt voor gebruik door de Canadese 126e Wing. 
Daarnaast werden strips voor lichte vliegtuigen aangelegd 
bij Paashoef, bij Gemert en Zwanenbeemd bij Helmond. Als 
vierde werd bij het gehucht Rijpelberg tussen Helmond en 
Deurne, in de toenmalige gemeente Bakel en Milheeze, een 
groot meer permanent vliegveld aangelegd. Dit werd gebruikt 
door de vier squadrons Typhoon jachtbommenwerpers van de 
124e Wing. Een boek dat luchtvaartenthousiasten niet mogen 
missen. U kunt zelf het boek afhalen in de studiezaal van de 
Latijnse School, Ruyschenberghstraat 3a in Gemert, het boek 
kost € 25,-. U kunt het boek ook per post laten bezorgen. De 
porto-, administratie- en verpakkingskosten bedragen € 5,00 
waardoor de totale som uitkomt op € 30,00.
Wanneer u het bedrag van € 30,00 hebt overgemaakt op het 
rekeningnummer van de Rabobank Gemert 1161.97.226 t.n.v. 
Heemkundekring De Kommanderij Gemert onder vermelding 
Oorlogsvliegvelden 1 exemplaar, dan zal het boek u z.s.m. 
worden toegezonden.
Gelieve ook duidelijk aan te geven naar welk adres het boek 
moet worden gestuurd! Dit kunt u doen door een bericht te 
sturen via de mail naar het e-mailadres van de secretaris van 
Stichting Laurentius Torrentinus: Martin Breeuwer, Wijst 185 
5422 BV Gemert. m.breeuwen(a)upcmail.nl

Luchtvaartkalander 2012

upcmail.nl
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Eind zestiger jaren in de vorige eeuw (we worden toch wel 
erg snel oud) hadden we bij het squadron op Leeuwarden een 
hangaarchef die in onze ogen niet alleen al erg oud was maar

Voor dit stukje 'terug in de goeie ouwe tijd' eerst maar even een uitleg over het 
woord OOR-zaak. Mijn goede vader zei wel eens:” kindertjes maken is geen kunst 
maar de oortjes draaien! “ En dat klopt want de oren zijn een belangrijk deel van 
ons lichaam. In de eerste plaats voor de conversatie en de communicatie. U kent 
natuurlijk de definitie van communiceren, dat is zo dicht mogelijk langs elkaar 
heen lullen, en dat is moeilijk als iemand er geen oren naar heeft.
Tevens zijn de oren zeer nauw betrokken bij het gezichtsvermogen, want zonder 
oren blijft een brilletje maar lastig op z'n plek staan, dus bij het ontbreken 
hiervan zal men een oor aangenaaid moeten worden.

Oor-zaak en gevolg
Tekst: Hans Boerboom

Oren zijn er ook in vele soorten. Grote, meestal in combinatie 
met kleine potjes, kleine oren en niet te vergeten de flaporen. 
Zo zijn er nog de sportieve oren, juist ja de looporen! En dan 
kennen we nog de druiloren welke vaak gecorrigeerd worden 
dooreen oorvijg welke kan resulteren in bloemkooloren. Dan 
bestaat er nog het luisterend oor als tegenhanger van de 
dovemansoren.
En wie zijn laatste oortje versnoept heeft kan het nog wel eens 
de oren uitkomen maar dan moet je wel een gewillig oor hebben. 
En dan zijn er ook nog dierlijke oren maar dat zijn ezelsoren en 
hangoren. Er bestaan ook mensen die aan een half oor genoeg 
hebben maar ik ben toch blij dat ik er twee heb! Zo hoor je 
nog eens wat.
Ja ja, er zijn wat oorzaken maar genoeg over de mooie 
Nederlandse taal en terug in de tijd.

bovendien was opgezadeld met een paar wel erg grote oren 
waar ook nog eens grijze haren op en uit kwamen.
Is het u trouwens wel eens opgevallen dat in die tijd een 
adjudant al gauw klein, oud en grijs (en soms ook wel wijs) 
gevonden werd? Toen ikzelf in 1990 Aoo werd was ik nog 
rood, een meter vijfentachtig langen wat betreft wijs, dat laat 
ik in het midden. Maar dit alles terzijde.
Op het bureau van de Aoo stond zo'n zwarte telefoon met nog 
een draaischijf. Als je daar aan slingerde kreeg je de centrale 
en de centralist verbond je dan door naar de gewenste 
persoon.
Overigens, deze centralisten hielden wij als inwoners maar 
wat graag te vriend want dat kon je heel wat kwartjes schelen 
bij de betaaltelefoon in de mess.
Op zo’n dag dat er eigenlijk niet veel te doen was in de 
hangaar en de loomheid een beetje toesloeg was het tijd 
om de boel een beetje op te vrolijken. In het kantoor van 
de hangaarchef was het blijkbaar niet anders want de goede 
man zat zijn schoenen te poetsen. Terwijl wij de glans
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bewonderden kwam er iemand voorbij die op het raam tikte 
om iets tegen onze chef te zeggen.
Dit was de kans! Een vingertje schoensmeer en dit over de 
rand van het bovenste gedeelte van de hoorn. Je zag er (nog) 
niks van. En nu maar wachten.
En ja hoor! Bingo. De Aoo nam de telefoon op en voerde een 
gesprekje waarna hij de hoom weer op de telefoon plaatste 
en een prachtige zwarte cirkel op zijn rechteroor onthulde. 
Niemand zei iets maar we hadden stille hoop. En ja hoor, 
terwijl de chef iets aan het opschrijven was ging de telefoon 
weer welke hij nu met zijn linkerhand opnam om vervolgens 
zijn linkeroor gelijk te maken aan het rechter. Doodse stilte 
en uitgestreken smoelen. Maar dat duurde niet zo gek lang 
want er kwam een collega-Aoo binnen die onze chef er op 
attent maakte dat hij een zwart oor had. En als je er dan aan 
gaat zitten maak je het alleen maar erger. En bent u in het 
verre verleden wel eens het hulpje van Sinterklaas geweest, 
dan weet u wat een rot klus het is om vooral je oren schoon te 
krijgen!
Wij maakten benen in de hangaar en de chef naar het washok. 
Hij heeft bewonderingwaardig nooit iets gezegd maar het was 
wel opvallend dat een aantal van ons veelvuldig rotklusjes op 
moest knappen maar dat was het waard!

Wat nu komt hebben wij naderhand van Piet te horen 
gekregen. Ons slachtoffer was bij de MGD aangekomen 
en vertelde dat hij opeens zo slecht kon horen. Aangezien 
zowat iedereen was ingelicht had men besloten om het 
spel zo natuurgetrouw mee te spelen door alleen nog maar 
fluisterend te praten. Dit had tot gevolg dat het slachtoffer 
(en dat is een vaak gehoord effect) steeds harder begon te 
schreeuwen.
Uiteindelijk besloten de artsen om de oren maar eens 
goed uit te spuiten. Hiervoor moest echter het andere oor 
en de neusgaten met watten worden dicht gestopt om te 
voorkomen dat het water er meteen weer uit liep. De patiënt 
snapte er geen jota van maar werd wel steeds bevreesder, 
zoveel witpakken om hem heen (die niets van het spektakel 
wilden missen), er moest wel iets goed fout zijn! Nadat 
de ingreep tot volle tevredenheid van de doktoren was 
uitgevoerd mocht onze vriend weer terug naar de hangaar 
maar hij moest de watten in zijn neus nog wel een kwartiertje 
laten zitten.
In de hangaar aangekomen werd hij door een bevlogen 
zooitje ongeregeld opgewacht waar hij zijn verhaal, hoe hij 
aan de dood was ontsnapt kwijt kon. En horen deed hij weer 
als vanouds!

Het laatste verhaal omtrent oren speelt halverwege de jaren 
90 in die zelfde vorige eeuw.
In hangaar 374 van het toenmalige DMVS op Woensdrecht 
was het dragen van gehoorbescherming vaak een noodzaak

Zodra hij de hangaar verlaten had de telefoon gepakt, de 
tapejes verwijderd en onze goede vriend Piet bij de MGD 
gebeld en hem het verhaal verteld. Lachen aan de andere kant 
en hij zou dat wel even oplossen maar dan moest hij ook een 
paar aanwezige artsen in het complot betrekken maar dat zou 
wel lukken want die waren ook wel in vooreen geintje.

De tweede story omtrent het oor was ongeveer in diezelfde 
tijd. De echte hangaarchef was niet aanwezig en daarvoor 
in de plaats was een oudere flight chief als baas aangewezen. 
Deze Sergeant-majoor liet duidelijk zijn overwicht merken 
door iedereen uit te maken voor “Zeun" en je soms totaal te 
negeren of selectieve doofheid aan te wenden. Dit vroeg om 
een wraakactie welke dan ook rap volgde. Wij zouden hem 
wel eens van z’n doofheid afhelpen?
Even het luistergedeelte van de hoom geschroefd, twee op 
elkaar geplakte stukje cellotape over de gaatjes geplakt aan de 
binnenkant en de boel weer gemonteerd. Nu nog even testen 
en ja hoor, je moest wel donders goed luisteren om iets te 
horen!
De volgende ochtend. Telefoon. De plv. chef nam op: "Hallo, 
hallo... haaalllooo” gevolgd door enkele Weesgegroetjes 
(maar niet heus) en een onbegrijpende blik in onze richting " 
Ik hoor.......amper niks, luister jij eens"!
Inderdaad het was haast niet te horen, zover weg klonk het, 
maar met een beetje goede wil kon je er iets van verstaan dus 
het gesprek maar verder afgerond.
" Met die telefoon is niets aan de hand, zou het iets met de 
oortjes zijn"? En we waren het er unaniem over eens dat het 
toch echt aan zijn oren moest liggen want wij merkten niets 
bijzonders aan de telefoon.
Nadat hij een aantal gesprekken had geprobeerd te voeren 
en zijn talloze verzoeken om verdoemenis aan onze lieve 
heer ook niks opleverde konden wij hem er toch toe 
doen besluiten om maar even langs de MGD te gaan want 
misschien was het wel iets ernstigs!
Met een angstige blik in de ogen en lood in de schoenen 
verliet hij het kantoor richting MGD.
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oor en drukte op de nu voor hem zo routinematige wijze de 
zuiger van de spuit in. Terwijl hij dit deed gingen de lippen 
van Lowieke een fractie vaneen en een dun maar overduidelijk 
zichtbaar straaltje water spoot van tussen de tanden door op 
de grond voor Lowieke.
Nu komen we aan het boven dit stukje genoemde gevolg!
De Kpl, in de veronderstelling dat dit onmogelijk zijn schuld 
was en nog onmogelijker niet kon, trok lijkbleek weg en 
richtte een smekende en tevens onbegrijpelijke blik op zijn 
mentor. En laat deze nou ook nog eens met een stalen gezicht 
zeggen: “misschien heb je wel iets te hard gedrukt”.
Dit was de genadeklap, hij ging door de knieën en KO. 
Ik snapte nu ook waarom Lowieke de hele tijd zo stil was. 
Gelukkig voor hem moesten er niet nog 10 man voor hem 
behandeld worden want zo lang houd je nooit een flinke slok 
water in je mond! En ik?? Ik had wederom een fantastische 
dag in m’n Klu loopbaan!

1

door boor, klink en slijpwerk maar niet altijd even praktisch. 
Want wie loopt er nu graag een hele dag met oordoppen op 
waarmee je ook nog niet eens in kleine ruimtes kon werken. 
Als bedrijfsveiligheidofficier  vond ik OTO-plastieken 
(inwendig in het oor gedragen op maat gemaakte stukjes 
acrylaat met een filter erin dat de gehoorbelasting beperkte 
tot 80 dbA) een uitkomst.
Alvorens deze konden worden aangemeten moest het 
betreffende personeel eerst langs de MGD om te laten 
controleren of de gehooringang geheel schoon was. Zo niet, 
dan moesten de oren even worden uitgespoten.
Ik had dan ook een afspraak bij de MGD gemaakt om ± 15 
man te laten controleren. Hierbij was ook ene, laat ik hem 
maar even “Lowieke” noemen, een niet meer zo’n piepjonge 
burgermedewerker. Niet zo groot van stuk maar altijd in voor 
een “rottigheidje” en gezegend (of behept) met een z.g. Rob 
de Nijs spleetje tussen de voortanden. Bij de controle van de 
oren door een ervaren hospik bleken de oren van o.a. Lowieke 
ontdaan te moeten worden van een beetje serumen oftewel in 
gewoon Nederlands oorsmeer. De 3 of 4 mensen die hetzelfde 
moesten ondergaan moesten even wachten, de rest kon terug 
aan het werk. De "operatie” zou onder streng toezicht van de 
oudere Sgti verpleger worden uitgevoerd dooreen Kpl witkiel 
in opleiding. Je moet als toekomstig gewondenverzorger toch 
ergens beginnen!
Opvallend was dat Lowieke, die je altijd wel hoorde, 
verbazend stil was. Misschien de angst voor wat er gebeuren 
ging?
Het eerste studieobject ging op een stoel zitten, mocht een 
bakje onder het oor houden en de student zette een grote 
spuit (en ja hoor ook met twee oren eraan vast) in het oor 
en drukte de zuiger in. Nu nog even het andere oor en de 
operatie was geslaagd en de patiënt zelfs niet overleden. 
De Sgti knikte tevreden en de Kpl glunderde. De tweede man 
en hetzelfde ritueel. Niks an toch!
Als derde was onze Lowieke aan de beurt. Hij ging zitten en 
het bakje ging onder het oor en de Kpl zette de spuit in het
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het koor: G. Commu, Francklaan 24, 3862 GS Nijkerk (GLD). 
Tel./faxo33-245 7891. E-mail: secretaris@lmkweb.nl.
Elke woensdagmiddag, behalve in de maanden Juni en Juli 
wordt er gerepeteerd in gebouw 15 (voormalige bioscoopzaal) 
op het WS-Kamp van de voormalige Vliegbasis Soesterberg. 
Adres: Hobbemalaan 5, 3712 AZ Huis ter Heide.
Meer informatie over het Luchtmacht Mannenkoor kunt u 
vinden op de website www.lmkweb.nl.

In verband met een geplande reünie in mei 2012 op “de 
Kop van Deelen” zoeken de organisatoren naar een aantal 
nog ontbrekende personen/klasgenoten. Het gaat om 
de A-klas van de Koninklijke Kaderschool Luchtmacht 
(KKSL) te Schaarsbergen met als opkomstdatum 2 
september 1968 (lichting 68-3). Deze klas was voorbestemd 
voor de vaktechnische opleiding “Radio-Radar” op de

1 <

Bijgaande een foto van genoemde A-klas 
waarop jammer genoeg niet alle klasgenoten 
staan. De foto is op enig moment gemaakt door 
een kamergenoot (lees: slaapzaalgenoot!) terwijl 
een deel van de A-klas was ondergebracht in het 
legeringsgebouw aan de overkant van de weg.

Luchtmacht Elektronische en Technische School (LETS). 
Klassecommandant op de KKSL destijds was de 2e luitenant 
Kooistra met als onderofficier toegevoegd sergeant-majoor 
Coldewey (of Coldewei/Coldewij). Graag zouden wij in contact 
willen komen met de volgende personen respectievelijk 
klasgenoten (nadere gegevens ontbreken helaas): 
Lucien Schenkels, Van Vliet, Henk van Loon, Peters, Hans 

Smeets, Johan van Rijswijk, Dekker 
en Kooistra (deze was destijds onze 
klassecommandant in de rang van 2e 
luitenant) 
Reacties op deze oproep graag 
rechtstreeks naar:
Ruud Gebhardt, Waterruit 64, 2804PD 
Gouda, E-mail: yeller2000@zonnet.nl

■ Tllcnk van Jun?-

>han van Rijswijk? „ \
■ —— PKtWuhs Ruud Gebluft

Tred de Goedeo Eijgclshotcn

Vanaf de oprichting van het koor op 1 september 1980 steeg 
het aantal leden gestaag. Vanaf 
2000 bewoog het aantal zicht tussen de 50 en 60 leden. 
Momenteel heeft het koor 59 leden, waarvan 26 leden 75 jaar 
of ouder zijn. Daarom zoekt het koor nieuwe jonge leden. 
Om in de gelegenheid gesteld te worden voldoende aanwas 
van het ledenaantal te blijven houden, heeft de Commandant 
Luchtstrijdkrachten aan het bestuur van het Luchtmacht 
Mannenkoor toestemming verleend om de gewezen 
korporaals en manschappen van de Koninklijke Luchtmacht 
tijdens optredens van het Luchtmacht Mannenkoor, te kleden 
in het KLu DT. Uiteraard zijn alle andere militairen van de 
Koninklijke Luchtmacht eveneens van harte welkom.
Voor gewezen militairen van andere krijgsmachtdelen, heeft 
de Commandant Luchtstrijdkrachten geen bezwaar tegen het 
dragen van het KLu DT tijdens optredens van het koor, op 
voorwaarde dat zij tijdens hun actieve dienstperiode enige 
affiniteit met de Koninklijke Luchtmacht hebben gehad. 
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de Secretaris van

mailto:secretaris@lmkweb.nl
http://www.lmkweb.nl
mailto:yeller2000@zonnet.nl


Alt in onc familv

WZZ winkel Volkel maakt als MSP doorstart

I

Gerard van der Hoeven, Voorzitter Contactgroep Postactieven Volkel.

KLuPActief 20

Evenementen
Jaarprogramma Militaire
Luchtvaart Museum 2012

Het team dat de MSP 
winkel gaat runnen 
bestaat uit:
Cees van Schilt, Hernia 
Meesters, Herman Heij, 
Bert Tolhuisen, Ben 
Tiggelovend, 
Elly Hendriks, Emile 
Hartevelt, Theo van 
deAvoorten hoofd 
Welfare Volkel Aoo 
Toon Reijnen. Niet op 
de foto staan Hany 
Blokhuis, Willem van 
Best en Martijn van 
Gennip.

Wat ooit in de vorige eeuw is begonnen als winkeltje om 
gebruiksartikelen voor o.a. dienstplichtigen te verkopen, 
groeide uit tot een winkel waarmee de voormalige 
Welzijnszorg de basispopulatie en haar (buitenlandse)gasten 
van dienst kon zijn. Van tandpasta, scheerschuim, shampoo 
en zeep tot verhuur van videobanden en later dvd’s voor 
o.a. de inwonenden. Ergo het voorzag in een behoefte, en 
dat vele decennia lang. Tot..., u voelt hem al aankomen, de

• Op woensdagen: kinderfeestjes en workshops
• Op vrijdagen: kinderfeestjes
• Filmdagen: 8 januari en 7 oktober
• Open Cockpit zondag: 29 januari, 22 april, 24 juni, 

30 september en 25 november
• Vrije rondleiding: tweede zondag van de maand. 

In juli t/m augustus op dinsdag
• Theater: Tijdens de voorjaarsvakantie, Op Tweede 

paasdag, Hemelvaart, Tweede Pinksterdag, in de 
maanden juli en augustus op donderdag en zondag, 
in de kerstvakantie

• Nationaal Museumwekend: zaterdag 14 en 
zondag 15 april

• LEGO(a)MLM: in de Meivakantie van 29 april tot en 
met 6 mei

• Militair Flight Sim Event: zaterdag 15 en 
zondag 16 september

• Nationale Modelbouw Manifestatie: Herfstvakantie 
van 14 oktober tot en met 21 oktober.

bezuinigingen! Regels worden opgelegd en de reorganisatie 
doorgevoerd. De winkels met bezetting die nog dagelijks in 
een behoefte van basispersoneel en gasten voorzien, worden 
met één pennenstreek tot nul gereduceerd. Op de andere 
onderdelen, behalve Leeuwarden (dat heeft gekozen voor 
een oplossing samen met stichting Markandie, de Marine 
kantine dienst en postactieven) wordt hieraan direct invulling 
gegeven. De WZZ winkels bestaan dus niet meer! Maar, de 
vorige en de huidige commandant van vliegbasis Volkel 
denken hier als commandant anders over. Zij zien het als een 
stukje service naar en voor hun personeel dat toch al veel te 
voorduren heeft. Dat moet links- of rechtsom toch anders 
kunnen? Welnu, de winkel bleef intussen nog tijdelijk open 
én... het kon anders. De koppen zijn bij elkaar gestoken met 
als resultaat dat de winkel m.i.v. maandag 3 oktober weer 
open is! Hoe?

Op een oproep van kolonel Wido van de Mast aan de 
postactieven van de regio Volkel om op vrijwillige basis 
de winkel te gaan runnen is door een enthousiaste groep 
mensen positief geantwoord. Met dit als gegeven is Aoo Toon 
Reijnen als hoofd Welfare aan de slag gegaan. Er moesten 
nog enkele lastige hobbels genomen worden en er vloeide 
nog veel water door de Rijn, maar uiteindelijk kwam het 
goed! Het is nu een winkel in de sfeer van public relations. 
De pr. attributen van de Vokelse squadrons worden hier 
bijvoorbeeld centraal verkocht, maar ook de andere artikelen 
die in de al eerder genoemde behoefte voorzien. De naam 
is ook anders, het is nu een MSP winkel wat staat voor 
Meeting Service Point. Dankzij de inzet van een hechte groep 
postactieven is het dus gelukt, de winkel van vliegbasis Volkel 
is elke werkdag tussen de middag open van 11.30 tot 13.30 uur. 
Chapeau Volkel en chapeau vrijwillige postactieven! Tot ziens 
in de MSP winkel.
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Gezocht

Beste postactieven van de KLu

F
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Auteursrechten:
• De rechten van tekst blijven in handen van auteur. De 

auteur verleent door inzending publicatierechten voor 
boek, en eventuele herdrukken. Ook mogen teksten 
worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden van boek.

• Het boek heeft geen exclusieve rechten op tekst. Auteur 
kan het ook laten publiceren in andere media.

• Auteursnaam wordt vermeld aan het eind van elk verhaal 
in boek (tenzij niet gewenst).

• Auteurs ontvangen een gratis boek, en kunnen boeken 
met zeer aanzienlijke korting aanschaffen.

Teksten/informatie/Verhalen:
Jan Algera j.f.algera@hetnet.nl
Martin Leeuwis martin@goodlanding.nl

Gekke, grappige, pakkende, op ware gebeurtenissen 
gebaseerde anekdotes en verhalen overvliegen en alles wat 
erbij hoort voor een te publiceren boek.

"I want to teil you a story", naar een 
betere titel wordt gezocht. Suggesties zijn daarom welkom. 
Sarnenstelle Jan Algera.
Eind redact-. Martin Leeuwis.

Martin Leeuwis, (www.humor.aero) gepland eind 
2012.

Redactionele aanwijzingen:
• Bij voorkeur ontvangen wij verhalen digitaal, als word- 

file of txt. Tekstlengte per verhaal is 400 - 700 woorden. 
Korter is prima, langer is bij uitzondering ook mogelijk.

• Indien mogelijk foto’s, dia’s of ander illustratiemateriaal 
meeleveren. Foto’s en andere illustraties ook bij 
voorkeur digitaal, in pdfofjpg. Minstens 3oodpi in 
formaat iscm breed.

• De redactie garandeert geen plaatsing van ingezonden 
verhalen en behoudt zich het recht voor teksten aan te 
passen, dit laatste altijd in overleg en met instemming 
van de auteur.

.V

embleem van bijvoorbeeld een Open Dag van de KLu. 
U zou mij daar een ontzettend groot plezier mee doen. 
Politiemuseum Rhenen, t.a.v. J.J van Bameveld, 
De Kleine Kampen 162
3911 PN Rhenen, Tel-0317 614819,
e-mail J.Bameveld 16@kpnplanet.nl

UI u LJ .mm
11

Mijn naam is Jaap van Bameveld ik ben 64 jaar en heb een 
klein politiemuseum in Rhenen. Als U in de buurt van 
Rhenen bent komt U maar een kijken U bent van harte 
welkom. Een paar weken geleden ben ik begonnen met 
het verzamelen van geborduurde luchtmachtemblemen. 
Mijn verzoek aan u is of u mij kunt helpen aan een

Uitgangspunten voor verhalen:
• Heeft met luchtvaart te maken - in brede zin: vliegen, 

vliegtuigen, vliegclub, luchtmacht, verkeersleiding, 
techniek, onderhoud enz. - maar centraal staan de 
mensen die daarbij een rol spelen.

• Het verhaal is het lezen waard vanwege humor, 
spanning, onverwachte wending, (toenmalige) 
actualiteit, voorkomen van ongeval, wet van Murphy... 
enz.

• Het verhaal moet zijn gebaseerd op een waar gebeurd
voorval, eigen ervaring of eventueel opgetekend uit 
eerste hand, MAAR.....een pakkend ‘sterk’ verhaal is ook
nooit weg.

• Jaartal noemen (of ongeveer)
• In eerste persoon enkelvoud alleen als het verhaal echt 

jezelf betreft, dus een eigen belevenis vertelt.
• Namen mogen worden genoemd, mits de persoon in 

kwestie daarmee niet wordt geschaad. Bij twijfel een 
‘fake’ naam, alleen voornaam of bijnaam.

• Bij het verhaal eigen naam vermelden.

* •; BË *

jy'' 1 1 ?«??! rt

mailto:j.f.algera@hetnet.nl
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Tekst: Ko Norc

Ik zit in de trein op weg naar de KLu Dagen en lees in de 
krant over de op handen zijnde bezuinigingen die ook de 
KLu niet ongemoeid zullen laten. Ik bedenk me daarbij dat 
het een groot goed is dat destijds het postactievenbeleid niet 
alleen van de grond is gekomen maar ook is geborgd voor de 
toekomst. Borging geeft immers zekerheid, wat hopelijk geen 
schijnzekerheid is. De toekomst zal het leren.
Kijkend naar het voorbijglijdende landschap dat ligt 
uitgevouwen in de vroege ochtendzon bedenk ik me 
plotseling, ik heb dat onder bepaalde omstandigheden 
wel vaker, in wat voor een prachtig land we eigenlijk 
wonen. Een besef dat veel mensen niet schijnen te ervaren, 
getuige de toenemende verloedering en verharding in 
onze samenleving, een verandering die zo lijkt het wel 
onomkeerbaar is. In tegenstelling met wat ik tijdens deze 
persoonlijke bespiegelingen normaal gesproken doe, besluit 
ik mijn gedachtespinsels nu op te schrijven om u als lezer 
hiervan getuige te maken. Misschien voelt u soms hetzelfde 
als wat ik voel.

Ik schrik op uit mijn overpeinzingen als de trein langzaam het 
station van Leeuwarden binnenrijdt. Samen met een grote 
groep loop ik het station uit en spoed mij met alle anderen 
naar de wachtende pendelbussen, die ons naar de basis zullen

brengen. De lucht is strakblauw en het belooft een prachtige 
dag te worden. Ik heb er zin in om voor de zoveelste keer 
getuige te zijn van alles wat de KLu en vertegenwoordigers 
van andere luchtmachten ons zullen laten zien. Voor een dag 
vergeten we alle doemscenario’s die ons dagelijks middels de 
media worden voorgeschoteld. Deze dag is van ons!

Onze "TENT” is weer een groot succes. Veel oudgedienden 
blijken de wegweer te hebben kunnen vinden. Vooral met 
deze oude garde, degenen die nu inmiddels de zeventig ruim 
zijn gepasseerd, voel ik een soort van speciale verbondenheid. 
Zij immers vertegenwoordigen de periode van de "Oude 
Luchtmacht", een periode die we immers allemaal zo goed 
kennen. Ik krijg gaandeweg de dag vordert steeds meer de 
indruk dat het eigenlijk een echte reünie is. Ik denk dat we 
ons, zo we die kans al zouden hebben, niet meer thuis zouden 
voelen in de KLu van nu. Alles heeft immers zijn tijd en niets 
is blijvend, het zijn ware woorden uit een grijs verleden maar 
nog altijd actueel.
Ook aan ‘ons lijfblad' KLuPActiefgaan de bezuinigingen niet 
voorbij. Op het moment dat ik dit schrijf is bekend dat het 
maartnummer nog zal verschijnen, maar is het voortbestaan van 
het blad in zijn huidige vorm onmogelijk geworden. Op dit moment 
wordt nog gezocht naar mogelijke alternatieven.
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afhaalregeling...

(vervolg op pagina 26)er helemaal klaar voor...
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In de "Tent” raakte ik in gesprek met Ton Lelie, de secretaris van CGPA Leeuwarden. Ik vraag hem of hij 'zijn bevindingen' in een stukje voor ons 
blad zou willen verwoorden. Leest u hoe hij de KLu Dagen maar ook de dagen van voorbereiding die hieraan voorafgingen heeft ervaren:

“De vooruitzichten waren niet goed, regelmatige regenval 
in de voorgaande periode hadden van het grote grasveld een 
groene spons gemaakt. Geschikt voor hazen en watervogels 
maar uitermate vervelend voor zwaar beladen voertuigen.
Nog voor er één bodemplaat van de tent op zijn plaats lag zag 
het grasveld er hier en daar uit als een veld waar bieten waren 
gerooid. Toch stond er dinsdagmiddag om half vijf iets dat op 
een tent begon te lijken; nog 20 uur te gaan voor gebruik.

nog 20 uur te gaan...

Woensdagmiddag 1 uur was uur U voor onze vrijwilligers. 
De tent inrichten, handen uit de mouwen? En dan 
blijkt dat iedereen alles kan. Als volleerde verhuizers 
koffiezetapparaten, dozen water, moveboxen, planten 
etc. de tent in sjouwen. Tafels in elkaar zetten (en hier 
en daar repareren), ballonnen opblazen, tafelkleedjes 
op maat knippen, tasjes vullen met “goodies” voor onze 
doelgroepkinderen enz., het werd allemaal gedaan. Bij einde 
dienst voor de collega’s op de vliegbasis waren wij er ook 
helemaal klaar voor.

Donderdagmorgen om kwart voor tien arriveerde de bus met 
onze eerste gasten van die dag. Al snel volgden andere bussen 
uit de omgeving die ruim 90 kinderen met een lichamelijke 
en/of verstandelijke beperking mét hun begeleiders 
brachten, zij namen de ruimte in de tent en op het terras in 
bezit. Hoewel er geen officieel vliegprogramma was gaven 
oefenende en binnenkomende vliegtuigen meer dan genoeg 
te zien in de lucht. Vaak was er dan ook nog weer afleiding 
door “het tasje met inhoud" dat zij bij binnenkomst 
Hadden gekregen. Telkens werd er een nieuw artikel in 
ontdekt en daarbij werd het enthousiasme hierover niet 
onderstoelen of banken gestoken.
Rond het middaguur vormde de uitgifte van een ruim gevuld 
lunchpakket opnieuw reden voor enige drukte, allemaal 
tegelijk wilden ze aan de lunch, maar de begeleiders regelden 
heel snel een “afhaalregeling" en zo verliep de lunch in stilte 
want: “Als katjes muizen, miauwen ze niet”.
Intussen waren er een aantal kinderen gekeurd door een 
echte luchtmacht dokter, zij mochten, in groepjes, een 
helikoptervlucht gaan maken. Wat een belevenis! En wat een 
geweldige reacties.

De KLu Dagen 2011 en wat daaraan vooraf ging...
Tekst: Ton Lelie

Ready for take-off

Maar de klok tikte door.
Even een frisse neus halen op de static show was deel van het 
middagprogramma. En weer een niet geplande verrassing? 
Bij de stand van de Koninklijke Marechaussee gaf een 
arrestatieteam een demonstratie. Meer dan levensecht werd 
een arrestant in de boeien geslagen en dat maakte aardig wat
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in alle rust...

Koffieconcert...Dré en Sharita in actie
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Vrijdagmorgen. Om 7 uur aanwezig in de tent. Over het 
veld hing een dichte nevel waaruit langzaam de vormen 
van tenten, kramen, displayschermen en dranghekken 
tevoorschijn kwamen; er was goed weer voorspeld.

reacties los bij de toeschouwers. Een van de meisjes draaide 
huilend haar hoofd weg, zij vond het veel te zielig. Gelukkig 
was de begeleider snel in staat om troost te geven. Veel te snel 
was de middag voorbij. Omdat de kinderen eerst terug naar 
hun dagverblijf werden gebracht en daarvandaan naar huis, 
was de terugtocht vanaf 3 uur gepland. Leuke taferelen bij 
het afscheid en dankbare reacties van de vertrekkende gasten 
maakten deze dag ook voor ons tot een belevenis.

Bij de dagsluiting in de tent is de stemming te omschrijven 
als: “Moe maar tevreden”.
Nog even wat rommel opruimen en dan vol goede moed naar 
de zaterdag.

schijnaanvallen van de vliegtuigen, zit er in de tent een van 
de bezoekers met een kopje koffie naast zich in “alle rust” de 
krant te lezen, geweldig!

1

Zaterdagmorgen. De weersverwachting is wat minder maar 
het is droog! En dat blijft zo tot halverwege de middag. 
Het lijkt wel of Postactieven nog steeds alleen maar een 
vrije zaterdag hebben, opvallend meer mensen vandaag 
die op eigen houtje naar de tent komen. De drukte is wat 
meer gespreid en dat biedt de mogelijkheid om op verzoek 
van begeleiders een aantal mensen, die aan een rolstoel 
gebonden zijn en individueel een bezoek brengen aan 
deze dagen, te ontvangen en gastvrijheid te bieden. Met 
de expertise die we hebben is dit geen probleem en grote 
dankbaarheid ons deel.
In de middag valt er één regenbuitje van enige betekenis. 
Omdat de vliegshow op dat moment volop aan de gang is 
heeft die regen weinig effect, slechts een enkeling gaat naar 
huis. Dan volgt er nog een meevaller. De “Dutch Military Pipes 
and Drumband” marcheert in de nabijheid van de tent en de 
muzikanten zoeken een plaats om even te rusten. Voor een 
kop koffie zijn ze graag bereid om een optreden in de tent 
verzorgen. Nou, die deal is gauw gemaakt, een spetterend 
optreden is het resultaat.

Ook het “winkeltje” van Sharita en de foto expositie van 
Henk Kaufman krijgen de aandacht van de bezoekers die door 
de geweldige vliegshow voor hun neus en het mooie weer 
grotendeels op het terras verblijven.
Eigenlijk is het geheel té goed geregeld, het is de bedoeling 
dat de bezoekers van de tent ook de stands en de static show 
gaan bekijken maar van die gelegenheid wordt, ook na enige 
aandrang, maar “spaarzaam” gebruik gemaakt. Toch zijn er 
rustpuntjes bij de bezoekers. Terwijl de vliegshow in volle 
hevigheid aan de gang is en de tent staat te schudden van de

wat de dag brengt is nog in de nevel verborgen...

En dan ineens is het druk, de eerste bussen van de andere 
CGPA’s komen aan. Bekende gezichten, ontmoetingen van 
mensen die elkaar jaren niet hebben gezien, al die taferelen 
waardoor de tent zijn bekendheid heeft gekregen en zo 
gewild is als verblijfplaats. De vliegshow voor de deur, koffie 
en sapjes binnen handbereik, een comfortabel zitje op het 
terras en tempo doeloe met de maten van vroeger, wat wil je nog 
meer?
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en Veteranen beleid/KLu (CCPVKLu). 
Bij de debriefing aan het eind van de 
zaterdag werd er even stil gestaan bij 
onze nieuwe “baas” in Breda. Amper 
in functie, (± 2 weken) werd (Kapitein) 
Dré van Hugten meteen in het diepe 
gegooid. Hij mocht de Luchtmacht Dagen 
v.w.b. PA zaken na één voorbespreking, 
op locatie gaan regelen. Er werd 
geconstateerd dat hij, gesteund door 
twee geweldige medewerkers, Sharita als 
rots in de branding en Piet Glas als extra 
"rechterhand”, de klus had geklaard. Dat 
hij daarvoor "de kogel” moest krijgen 
werd duidelijk gemaakt met de volgende 
woorden: "Dré, wanneer je iemand de 
kogel geeft is dat geen menslievende 
daad, en toch ga je die krijgen. Je 
hebt je hier tussen onze vrijwilligers 
de afgelopen dagen opvallend goed 
gepresenteerd. Het was fijn om met jou 
deze klus te mogen klaren. En daarmee is 
de kogel die je nu krijgt door de kerk; van 
ons mag je blijven. Zet hem op je kantoor 
op een plekje waar je hem kan zien en 
denk dan nog eens terug aan deze dagen 
op Leeuwarden”.

Tijdens de lunch werd ik opgeroepen voor een hehkopter- 
vlucht. Met een busje werd ik naar de helikopterplaats 
gebracht. Eerst werden er dingen verteld over de helikopter, 
daama mocht ik instappen. Samen met drie anderen ging 
ik de helikoptervlucht maken. Ik mocht voorin zitten naast 
de piloot. We werden vastgezet met gordels. Ook kregen we 
een koptelefoon op zodat we met elkaar konden praten. We 
mochten alleen niet praten als de piloot contact had met de 
basis. Al snel na het opstijgen was alles onder ons heel klein, 
net speelgoed. We vlogen over het aquaduct van Grou. Soms 
leek het net alsof ik weer in de Mission Space zat van de 
kermis in Assen. Toen de helikopter was geland en de motor 
en de propeller uit waren hielp een militair ons met het 
losmaken van de gordels en het uitstappen. Daarna gingen 
we weer naar de feesttent om nog even een broodje te eten. 
Ook heb ik nog op het terrein rondgekeken. Maar al snel was 
het weer tijd voor de bus. Het was een gezellige dag.

Een bus van de vliegbasis heeft ons opgehaald en aan het 
eind van de dag ook weer thuis gebracht. Er was muziek 
in de bus en al snel waren we in Leeuwarden. Hier zagen 
we de eerste vliegtuigen al vliegen. Bij de poort werden 
onze namen opgeroepen, daama reed de bus verder het 
terrein op. Het leek net of er vliegtuigen in de boom waren 
gevlogen maar dat was natuurlijk niet zo. Onze bus stopte 
bij een feesttent, waar we door de blubber naar toe gelopen 
zijn. Later hebben ze allemaal planken voor ons neergelegd. 
In de feesttent werden we ontvangen met koffie en thee.

Honderdvijfiig kinderen mee een lichamelijke en/of verstandelijke 
beperking mét hun begeleiders van de organisatie Talant waren 
donderdag voorafgaande aan de KLu Dagen te gast op de vliegbasis 
Leeuwarden. Gerrit Miedema was ook mee. Leest u zijn verslag:

En zo verloopt ook de zaterdag op een manier die alle 
verwachtingen overtreft. Gezelligheid troef en onze gasten, 
die een geweldige dag hebben meegemaakt, nemen mooie 
herinneringen mee naar huis. Prima dagen voor iedereen.

Van verdere loftuitingen moest worden 
afgezien omdat een gigantische stortbui 
zoveel herrie maakte op het tentdak, dat 
spreken echt onmogelijk was. De laatste 
bezoeker spoelde letterlijk de poon 
uit, wat een finale voor deze geweldige 
dagen".

Geen wanklank gehoord, geen opmerkingen gehad en geen 
conflicten?
Jawel hoor, maar bij het werken met een groep gemotiveerde 
mensen is het zo prettig dat zij direct met hun probleem 
komen. Vervolgens geven ze ook aan wat zij als oplossing 
zien en hoe ze het ook meteen maar hebben opgelost, dat 
werkt! De nabeschouwingen op deze dagen bestaan dan ook 
grotendeels uit het uitwisselen van ervaringen.
De goede samenwerking met het vliegbasispersoneel zorgde 
bij de voorbereidingen én op de dagen 
zelfook voor snelle afhandeling van 
probleempjes waar je plotseling tegen 
oploopt. De sector coördinator Jaap Tel 
en de tent beheerder Jan Leistra waren 
direct aanspreekbaar en kenden wegen 
om snel iets te regelen waar je als PA- 
er pas na lang zoeken/vragen achter 
komt. Kortom, goede contacten en een 
geweldige ondersteuning, petje af voor de 
basismensen.

/.I
f

i 'L

iluaoïoniciiocii.

De Centraal Contactpersoon Postactieven-
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Volkel 60 iaar
Tekst: Gerard van der Hoeven en Ruud Wildekamp (Tradhiekamer Typhoon) J

(deel 4)
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Onder grote belangstelling wordt het 
prototype, de YF-16 aan de KLu en 
Nederland getoond.

basispopulatie had zich langs de rand van het vliegterrein 
opgesteld om maar niets te missen. De demonstratie met de 
‘blauw-wit-rode’ fabriekskist met testvlieger Neil Anderson 
aan de ''fly-by-wire' stick, was werkelijk spectaculair. De demo 
die volgde te samen met een McDonnell F-4 Phantom maakte 
direct duidelijk waartoe het nieuwe toestel in staat was. 
De F-16 draaide zijn rondjes binnen de hekken van het veld 
terwijl de Phantom volkomen werd dolgedraaid en overclassed.

Gloednieuw toestel
Ten tijde van het besluit tot aanschaf van de F-16 was dit 
toestel gloednieuw, er vlogen slechts twee prototypen. Veel 
tests moesten nog door de fabrikant én de LJSAF worden 
uitgevoerd. De Europese landen werden al in een vroeg 
stadium bij diverse testprogramma’s betrokken. De meest 
bekende was de MOT&E, een Multinational Operational Test & 
Evaluation programma. Hieraan werd ook deelgenomen door 
vliegers en technici van vliegbasis Volkel. Een belangrijke 
taak was weggelegd voor de nationale vliegtuigindustrie. 
Fokker richtte op Schiphol een eindproductielijn in waar 
niet alleen de voor ons land bestemde Falcons zouden 
worden geassembleerd, maar ook die voor Noorwegen. 
Voor Nederland zouden uiteindelijk 213 toestellen worden 
geproduceerd. De eerste KLu-vliegtuigen werden afgeleverd 
op vliegbasis Leeuwarden. De opleidingsafdeling F-16 (OAF- 
16) verzorgde de omscholing voor technisch personeel, terwijl

Een terugblik
Als de politiek een moeilijke beslissing moet nemen wordt 
er een commissie ingesteld om het probleem te bestuderen. 
Met deze zin begon het artikel aangaande de selectie van een 
nieuw jachtvliegtuig voor de KLu anno 1959. Een herhaling 
van zetten ontstond toen de Starfighter voor vervanging 
in aanmerking kwam. Nederland had zich in 1969 reeds 
teruggetrokken uit de ontwikkelingsfase van de Panavia 
Tornado. Hierop werd besloten dat, als een Multi Role 
Combat Aircraft de vervanger van de Starfighter zou worden, 
in de toekomst ook de vervanging van de NF-5 moest worden 
meegenomen. Nadat in dit kader de beoogde kandidaten: 
Saab 37 Viggen, Mirage Fi en de Northrop P-530 Cobra 
waren afgevallen, hakte minister Vredeling (PvdA) in 1973 
de knoop door. Hij besloot om bij aanschaf van het nieuwe 
toestel te komen tot een samenwerkingsverband met de VS, 
Noorwegen, Denemarken en België: het Multi National Fighter 
Program (MNFP). Op 13 januari 1975 viel de Amerikaanse keuze 
op de General Dynamics F-16. Echter, vanwege de sterke 
Franse lobby voor de Mirage, duurde het nog tot 24 mei 
voordat, na een heftige politieke discussie, de definitieve 
keuze voor de F-16 werd gemaakt. U merkt dat er gelet op de 
huidige discussies rond de vervanging van de F-16 weinig tot 
niets is veranderd!
Op 19 juni 1975 werd het eerste prototype van de F-16 
op de vliegbasis Volkel aan de KLu voorgesteld. Heel de
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Technisch personeel werd omgeschoold bij de Opleidings
Afdeling F-16

Majoor Steef Heyboer draagt op 18 januari 1982 de eerste 
Volkel F-16 over aan kolonel Henk Vendrig.

Fighting Falcons op Volkel
Op 18 januari 1982 arriveerde de eerste voor Volkel bestemde 
F-16A op de basis. Het was de J-252 die door majoor Steef 
Heyboer van Schiphol naar Volkel werd gevlogen. De J-252 
werd toegevoegd aan de OAF-16 om voorlopig als sleutel kist 
in Hangaar 4 dienst te doen. Het laatste voor Volkel bestemde

voorde conversie van de squadronvliegers een ReadyTeam 
klaarstond. Ouderen onder u herinneren zich vast nog wel 
namen van de ReadyTeam vliegers voor Volkel: Bart de Jongh, 
Jan Jeurninck en Harry van Duren. Hieraan voorafgaand 
werden technisch specialisten naar Leeuwarden gezonden. Ze 
werden omgeschoold en deden de nodige ervaring op in de 
nieuw opgerichte werkcentra.

Recce-Fakon
Het 306 fotoverkenningssquadron onderging dezelfde 
conversie naar de F-16 in de periode van 1 oktober 1983 
tot 1 oktober 1984. Maar de F-16 voor 306 was een speciale 
versie, beter bekend als de RF-16, geschikt gemaakt voor

vliegtuig, de J-199, landde op 17 februari 1986. Nieuw voor het 
opereren met F-16 was dat de tweezitters, duals of B’tjes, bij 
het squadron werden ingedeeld en niet meer bij een eigen 
afdeling. Het 311 squadron onderging als eerste de conversie 
naar de F-16. Op 7 september 1982 werd de F-16 officieel 
bij 311 in dienst gesteld en werd de Starfighter uitgewuifd. 
Dit gebeurde met enig ceremonieel en in het bijzijn van de 
burgemeesters van de omliggende gemeenten. CVB kolonel 
Cees Barendrecht verwelkomde C-311 majoor Aad Rotteveel. 
Onderzijn leidingen met hulp van het Ready Team, was 311 één 
jaar later op 1 oktober 1983 weer operationeel! Veel van het op 
de F-16 omgeschoolde lijnpersoneel van 306 en 312 doorliep 
bij 311 de praktijkfase van hun omscholing. Hekkensluiter 
bij de overstap naar de F-16 was het 312 squadron. Tot 1 juli 
1984 bleef het squadron operationeel en leverde daarna de 
Starfighters definitief in. Ruim een jaar later, op 1 oktober 
1985, kreeg het Bonzo-squadron de operationele status. Nadat 
alle squadrons weer operationeel waren, werd een aantal 
trainingen gezamenlijke uitgevoerd. Eind januari 1986 werden 
de eerste vliegers ingewijd in airto airrefueling (AAR), het 
bijtanken in de lucht, om vervolgens iedere vlieger dit kunstje 
te leren. Het bezit van AAR-techniek bleek de daarop volgende 
jaren van groot belang. Niet alleen kon er langer worden 
gevlogen, ook het aantal stans en landingen werd minder en 
daarmee de geluidsbelasting van de omgeving.
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Het beheersen van ‘air-refuelling’ zorgde naast operationeel- 
en logistiek voordeel ook voor minder geluidhinder.

Modificaties hoezo!
Sinds de ingebruikname werd en wordt het F-i6 
wapenplatform voortdurend gemoderniseerd. De 
oudere Block 10 & 15-series werden tijdens meerdere Pacer 
modificatieprogramma’s op gelijke standaard gebracht 
met toestellen die later de productielijn verlieten. Meest 
ingrijpende update toen, was de PacerTail. De staarten van 
alle toestellen werden voorzien van een compartiment met 
daarin de remparachute, een lifesaver. Maar ook structurele 
verbeteringen om de levensduur van het airframe te verlengen. 
De eis om langer met de F-16 door te vliegen leidde in de jaren 
'90 uiteindelijk tot de Mid-life Update. Een modificatie die niet 
zonder slag of stoot werd doorgevoerd omdat de fabrikant 
liever zag dat de EPAF-landen nieuwe toestellen bestelden!

de Reconnaissance taak. De elektrische bedrading van deze 
toestellen was aangepast voor de bediening van het Orpheus- 
systeem. Voordat de Orpheus-pod onder de F-16 kon worden 
gebruikt waren nog enkele aanpassingen noodzakelijk. Eén 
daarvan was het inbouwen van een radarhoogtemeter. Na een 
glansrijke testperiode met de pod onder 9-G omstandigheden 
werd het systeem geautoriseerd. Vliegen met de Recce-Falcon 
vereiste speciale tactieken die in eigen beheer werden 
ontwikkeld. Kapitein René Ams maakte op 9 februari 1984 
voor Rijkswaterstaat de eerste operationele recce-vlucht met 
de RF-16. Daarop volgde nog een lange periode van uitgebreid 
trainen in de rol van fotoverkenner. Tegelijkertijd moesten 
vliegers zich ook bekwamen in de nieuwe taak Clear Weather 
Intercept (CWI). Op 1 mei 1986 ontving 306 wederom de 
volledige operationele status.

Maar de gezamenlijke druk op Washington resulteerde 
uiteindelijk toch in de MLU-modificatie. Nederland kocht 
als eerste deze modificatie waardoor, ondanks politieke- 
en budgettaire vertraging, de eerste MLU F-i6’s begin 
2000 op Volkel aankwamen. Na de MLU zijn hoofdzakelijk 
modificaties op avionica en elektronica gebied doorgevoerd. 
Middels die zogenaamde 'M' modificaties zijn we inmiddels 
aangeland bij M-5 en instaat om, onder andere met Joint 
Helmet Mounted Cueing, de meest moderne wapens op het 
juiste doel te werpen met de minst mogelijke nevenschade. 
Al die modificaties hebben ervoor gezorgd dat goed getrainde 
Nederlandse F-16 vliegers de afgelopen 3ijaren, maar ook de 
komende jaren op hoog niveau ingezet kunnen worden.
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Nummer 1 medio maart in de bus Uiterste inleverdatum kopij 2 februari 2012
Noot: Uiterste inleverdatum wil niet zeggen dat dan een ieder begint met aanleveren van kopij!!!

Bingo
Bingo en Kerstmaaltijd
(Eventueel) bezoek Kerstmarkt
Kerstlunch
Kerstdiner
Nieuwjaarsinloop
Nieuwjaarssocial
Nieuwjaarsbijeenkomst pluis maaltijd
Nieuwjaarsreceptie
Nieuwjaarsreceptie
Nieuwjaarsreceptie
Nieuwjaarsreceptie
Bingo
Algemene Ledenvergadering plus maaltijd
Bezoek Friet-, chocolade- en lampenmuseum Brugge 
Inloopmiddag
Algemene Ledenvergadering en Social
Voorjaarssocial met Algemene Ledenvergadering 
Bijeenkomst plus maaltijd
Social
Algemene ledenvergadering
Lente Inloopsocial
Algemene Lerdenvergadering/Inloop
Reunie in Bronbeek
Paasbrunch
Busreisje naar??? Plus maaltijd
Vakantie reis Sri Lanka
Excursie naar Overloon
Bezoek aan ie en/of 2e Kamer Den Haag 
Koninginnedag
Algemene Ledenvergadering/BV
Dodenherdenking
Bijeenkomst plus maaltijd
Bingo
Inlopmiddag?BBQ
Reuniesocial met maaltijd 
Algemene Ledenvergadering 
Pannenkoekenboot Rotterdam 
Excursie Sterrenwacht Dwingeloo 
Social
BBQ
Reunie met BBQ
Campingweekend Stokkum
Verjaardag KLu
BBQ
Reisje, plaats en datum nog niet bekend
Bezoek Floriade Venlo
Bezoek Stoomgemaal Lemmer 
Herfstsocial
Vakantiebijeenkomst plus maaltijd
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Strand Scheveningen
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De zomer van 2011 viel op... Zo kun je de zomer van 2011 wel 
omschrijven. Koel, naren erg wisselvallig, maar soms moetje 
een beetje geluk hebben. Laat nou dat laatste de CGPA Volkel 
ten deel zijn gevallen. Op 17 augustus 2011 namen 123 leden 
deel aan het uitstapje naar Den Haag en Scheveningen en het 
werd zomaar een prachtige dag.
In het plaatsje Montfoort werd de koffie met gebak gebruikt 
en konden de drie chauffeurs een CAO-pauze inlassen om 
vervolgens richting kuststrook te rijden. Eenmaal in Den 
Haag stapte in elke bus een gids (Haagse Harry, maar dan 
anders) en werd tijdens de rondrit veel moois over Den Haag, 
Scheveningen, de paleizen, de vele ambassades en diverse 
bezienswaardigheden verteld en gezien. Zo’n rondleiding 
door de binnenstad en net daarbuiten geeft toch aan dat 
Nederland veel te bieden heeft. De uitgewisselde informatie 
bleek van bus tot bus wel te verschillen, zowel qua inhoud als 
humor! Maar laten we eerlijk zijn, we horen toch dagelijks via 
de media uit Den Haagverschillende informatie!
Of het door de zeelucht kwam of wat anders, dat weet ik 
niet, maar eenmaal in Scheveningen aangekomen begonnen 
de magen spontaan te knorren. Tijd voorde lunch aan de 
Noordzee boulevard. Goed verzorgd en smaakvol, met kroket, 
zonder Haags ei met ui. Daarna kon men in de zon flaneren

over de boulevard of pier, zandkastelen bouwen op het strand 
of gewoon een pintje drinken op een terrasje. Alles binnen 
de perken natuurlijk want als je de waarschuwingsborden ziet 
mag er niet zoveel. Zelfs het graven van kuilen voor een ander 
is niet toegestaan. Een enkeling koos ervoor om te gaan Bungy 
Jumpen vanaf de toren van de Scheveningse pier. Achteraf 
bleken dat geen mensen van ons gezelschap te zijn!
Het bezoek aan Den Haag werd afgesloten in het 
Omniversum. Het gezelschap nam plaats in de 'ligstoelen' 
om vervolgens te genieten van de film Tornado Alley. Een 
enkeling sloot de ogen en genoot op een andere manier, maar 
de beelden op het megascherm en het indringende geluid 
waren ronduit indrukwekkend. Na een uurtje stonden we met 
enigszins verwaaide haren weer buiten in het zonnetje. 
Iedereen weet dat Den Haag uitrijden tijdens de spits, om 
vervolgens via Rotterdam richting het Brabantse te gaan 
een uitdaging is. Maar bij OAD denken ze daar tijdens de
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vakantieperiode blijkbaar anders over. De gedachte aan 
een uurtje file rijden bekroop ons slechts kort want het viel 
enorm mee. Het verkeer reed overal gewoon door zij het op 
sommige stukken wat trager. Met geringe vertraging kwamen 
we terecht in het Brabantse Ter Heijden om bij restaurant 
de Gouden Leeuw het diner te gebruiken. Gelijk een goed 
geoliede machine werd een driegangen menu uitgeserveerd 
en ondertussen bracht lokale held en volkszanger Berry 
Damen enkele liedjes van zijn nieuwe CD ten gehore. In één 
daarvan bezong hij zijn werkplek de Gouden Leeuw waarop 
door ons de aanname werd gedaan dat zijn baas wellicht ook 
zijn manager en sponsor is!
Na het toetje met, was het tijd om de neus van de bussen 
richting Volkel te zetten. Opeens is het dan een stuk rustiger 
in de bus, gaat de binnenverlichting in de dimstand en 
kan het uitbuiken beginnen. Dat duurde overigens maar 
een uur want toen kwam de poort van Volkel in zicht. 
Voor een enkeling ging de binnenverlichting pijnlijk in de 
daglichtstand om te ervaren dat aan deze zonnige en gezellige 
dag een eind was gekomen. Tot de volgende keer.

het praalgraf ontworpen en zijn er sindsdien 45 Koninklijke 
Hoogheden bijgezet. Hieronder bevinden zich ook de 
grafkelders van het voormalige en huidige Koninklijk Huis 
waar Prins Bernard op 11 december 2004 ook is bijgezet op 
nummer 35 en waar voor Koningin Beatrix al een plaats is 
gereserveerd op nummer 36. Op een plaquette is aangegeven 
wie waar is of wordt bijgezet, wat heel duidelijk door de 
gids werd weergegeven. Vervolgens werden de 16 glas in 
loodramen bekeken en uitgebreid uitgelegd wat de betekenis 
was van al deze ramen. Leuk, maar te veel omdat te kunnen 
opslaan op onze eigen harde schijf. Het laatste raam werd 
gemaakt in 2008 door Annemiek Punt en geeft de Bijbeltekst 
weer van "de opwekking van de dochter van Jaïrus”. In de 
loop der jaren zijn er ook de nodige problemen geweest. Er 
werd ook de nodige uitleg gegeven hoe een begrafenis plaats 
vond. Recht tegenover de kerk staat het stadhuis van Delft en 
vandaar uit moet in rechte lijn de kist gedragen worden naar 
het praalgraf. Hiervoor moeten alle banken en stoelen uit 
de kerk worden verwijderd om zodoende deze rechte lijn te 
kunnen krijgen naar het praalgraf.
Er zijn in de loop deze jaren ook vele problemen en 
tegenslagen geweest of moest er gerenoveerd worden. Zo 
werd in 1654 de Nieuwe Kerk opnieuw zwaar beschadigd. 
Deze keer door de Delftse Donderslag, een ontploffing in het 
Delftse kruithuis, destijds gevestigd aan de Paardenmarkt. 
Momenteel is men druk doende om een zijkant van de kerk 
in de oude staat terug te brengen. Al met al was het een leuke 
bezichtiging met een hele duidelijke uitleg.
Vervolgens werd er met de gids een stadsrondleiding 
gemaakt, die begonnen werd met de Oude Kerk (of: Oude 
Jan) van Delft en is gelegen aan het Heilige Geestkerkhof. 
Deze kerk dateert uit 1246 en is de oudste kerk van Delft. 
Karakteristiek aan de Oude Kerk is de scheefgezakte toren. 
Omdat er vóór de bestaande kerk eigenlijk geen ruimtewas

De weersverwachtingen waren niet al te best maar 58 leden 
gingen met goede moed de bus in richting Delft om daar te 
gaan genieten van al het schoons wat daar te vinden was.

Allereerst werd onderweg nog koffie gedronken waarbij naast 
deze bakkies een enorm stukje taart stond. Die werden dan 
ook met liefde naar binnen gewerkt. In Delft aangekomen 
stonden reeds 2 gidsen klaar om ons rond te leiden door 
de Nieuwe Kerk aan de markt. Deze slanke toren heeft een 
hoogte van 108 meter, op een na de hoogste van Nederland. 
De kerk is eigenlijk bekend geworden vanwege het praalgraf 
van Willem van Oranje, die daar in 1584 is begraven. In 1623 is

CGPA Arnhem ga; 
kerke in Delft
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om de toren te bouwen, heeft men waarschijnlijk het water 
van de Oude Delft op die plaats omgelegd om ruimte te 
creëren. De toren is vervolgens half op een zandrug en halfop 
de gedempte gracht gebouwd. Door inklinking van de grond 
ter plaatse van de gedempte gracht begon de toren al tijdens 
de bouw scheef te zakken. In de toren is ook een knik te zien; 
doordat de toren al tijdens de bouw scheef stond, heeft men 
recht verder gebouwd op een scheve basis. Door de eeuwen 
heen heeft de scheve toren menig stedeling verontrust. In 
1843 besloot de ‘Raad der stad Delft’ dat de toren - uit angst 
voor instortingsgevaar - tot aan het dak van de kerk moest 
worden gesloopt. Lokale aannemers hebben toen kunnen 
voorkomen dat dit besluit daadwerkelijk werd uitgevoerd. De 
75 meter hoge toren staat tegenwoordig 1,96 meter uit het 
lood.
In de zwaar geconstrueerde eiken klokkenstoel hangen 
twee bijzondere klokken: de Trinitasklok (uit 1570) die vaak 
Bourdon wordt genoemd en de Laudateklok (uit 1719). De 
Trinitasklok is de belangrijkste van deze twee. Deze klok, 
gegoten door Hendrick van Trier, weegt bijna 9000 kilo en 
heeft een diameter van circa 2,3 meter. De Trinitasklok is 
de grootste historische klok van Nederland en wordt alleen 
geluid bij bijzondere gebeurtenissen, zoals de bijzetting van 
een lid van het Koninklijk Huis. De reden hiervoor is dat het 
klokkengelui zodanig zware trillingen veroorzaakt dat bij 
regelmatig luiden schade aan de toren zou kunnen ontstaan. 
De klok is wel iedere dag te horen als een hamer de halve 
en de hele uren slaat. De Oude Kerk is nog altijd als kerk in 
gebruik. Op zondagen en christelijke feestdagen vinden er 
nog diensten plaats. Ook deze kerk is de moeite waard om 
nog eens met een bezoek te vereren.
Vervolgens werden er nog een aantal leuke plekjes bezocht 
in het centrum van Delft met de leuke grachtjes en de nodige 
patriciërs woningen uit vroegere tijden en de ochtend 
werd besloten met een zeer uitgebreide lunch in gasterij ’t 
Karrewiel’. Vervolgens werd een rondvaart door de Delftse 
grachten gemaakt in sloepen, zodat onder alle lage bruggetjes 
door kon worden gevaren. Zo konden vele achterzijden van 
gebouwen en woningen ook eens vanafhet water worden 
gezien zoals o.a. het Legermuseum. Ook zeer de moeite 
waard om daar eens een dag te vertoeven. Na een uurtje 
varen was ook dit helaas afgelopen en kon men gedurende 2
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uur de oude stad Delft van vroeger nog eens op eigen houtje 
gaan verkennen. Rond de markt waren vele winkeltjes en 
kroegjes, waar men onder het genot van.... kon nagenieten
van alles wat men deze dag had beleefd en daar waren vele 
liefhebbers voor. Een heerlijk pilsje was in het zonnetje niet 
te versmaden. Op de terugweg werd in Scherpenzeel nog 
een stop gemaakt om te genieten van een zeer uitgebreid en 
voortreffelijk diner en zo waren we rond 21.00 uur terug op 
Vrijland.

Op 6 oktober jl. maakten ruim 80 leden van onze vereniging 
de Oranjetocht. Om iets over half elf vertrokken wij met 
twee bussen van GEBO-tours vanaf de parkeerplaats bij de 
terminal richting Scherpenzeel nabij Arnhem. Het weer 
voorspelde weinig goeds want het regende behoorlijk, 
zodanig zelfs dat de chauffeur halverwege de rit snelheid 
moest minderen vanwege het slechte zicht. Rond twaalf 
uur kwamen we aan bij partycentrum "Boschzicht” in 
Scherpenzeel. Daar genoten we van een werkelijk uitstekende 
3-gangen menu. Rond half twee vertrokken we om een 
rondrit te gaan maken door de Gelderse Vallei en de Utrechtse 
Heuvelrug. Het weer was inmiddels opgeknapt en de zon 
liet zich zien. De gids vertelde veel wetenswaardigheden 
en anekdotes over deze schitterende gebieden, waarbij 
o.a. de plaatsen Soest, Soesterberg, Zeist en Baarn werden 
bezocht. Drakensteyn kon niet worden aangedaan omdat 
de wegen rondom dit kasteeltje waren opgebroken voor 
onderhoudswerkzaamheden.
Tegen half vier waren we weer terug in partycentrum 
“Boschzicht” voor een kopje koffie/thee met oranjegebak. 
Omstreeks half vijf werd de terugtocht naar Eindhoven 
begonnen en konden we terugzien op een alleszins geslaagde 
dag.
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CGPA GGW De Peel naar de 
Biesbosch en Dordrecht

Bingo bij de CGPA regio 
Arnhem

terugreden naar Vrcdepeel werd eerst nog gedineerd bij 
restaurant De Gouden Leeuw in Terheijden. Omstreeks 21.00 
uur waren we terug waar we 's morgens vertrokken waren 
en nam iedereen tevreden afscheid van elkaar. We konden 
terugzien op een zeer geslaagd dagje uit.

Op vrijdagavond 7 oktober werd de voorlaatste bingo van 
2011 gehouden. Tegen 20.00 uur was de zaal volgelopen 
met 74 fervente bingo liefhebbers. Een groot aantal daarvan 
hadden tevoren de prijzentafel al bekeken en hadden een 
stille hoop om een van de uitgestalde producten te winnen! 
Nadat iedereen de koffie met een koek op had werden de 
kopjes afgeruimd en kon er worden begonnen met de eerste 
ronde. Elk spel bestaat uit een eenvoudige opdracht zoals een 
diagonaal of een horizontale lijn. Als er dan iemand “bingo” 
roept en na controle blijkt het een goede bingo te zijn, wordt 
er verder gespeeld voor de volle kaart. Daarna begint het 
volgende spel volgens dezelfde procedure. Na elke ronde 
is er altijd een pauze om de aanwezigen de gelegenheid te 
geven een bezoek aan de bar te brengen om een drankje te 
halen. En uiteraard om lootjes te kopen voor de verloting 
die na het bingo spelen altijd plaats vindt. Ook werd er 
in de pauzes rond gegaan met schalen met kaas en worst. 
De enige wanklank was het feit, dat er een aantal malen 
iemand “bingo” riep terwijl dit niet juist was. De reden 
was dan het feit dat er bepaalde nummers spontaan waren 
dichtgeschoven.
Toen de laatste ronde was gespeeld stonden er op de 
prijzentafel alleen nog de prijzen voor de verloting. Deze 
werd in snel tempo afgerond want de tijd had niet stil 
gestaan. Voor je het weet is het alweer 23.00 uur. Dus elkaar 
gedag zeggen en tot de volgende keer.

Het lijkt wel afgesproken werk, want na de postactieven 
van Soesterberg in april en de CGPA Woensdrccht in mei 
gingen ook wij dit jaar naar de Biesbosch. De animo voor 
deze tocht was zo groot dat wij twee bussen moesten inhuren 
om alle aanmeldingen te kunnen honoreren. Bij het Basis 
Informatie Centrum van de Luchtmachtbasis De Peel leek het 
er op dinsdag 30 augustus op dat de Postactieven de macht 
gingen ovememen, want tegen achten verzamelden zich 
daar een kleine negentig personen voor een gezellig dagje 
uit. Na een rit door het land van Heusden en Altena kwamen 
we rond 10.00 uur aan in Dussen bij de klompenmakerij. 
Hier werden we gastvrij ontvangen met koffie en cake. De 
klompenmaker wist op een zeer ludieke wijze zijn ambacht 
aan ons uit te leggen en te demonstreren. Menigeen van 
ons ging dan ook met een paar klompen voor de kinderen 
of kleinkinderen terug de bus in. Vanuit Dussen gingen we 
richting Drimmelen om daar aan boord te gaan van een 
van de schepen van Rederij Zilvermeeuw. De schipper 
nam ons mee voor een rondvaart door het Nationaal 
Park de Biesbosch. Een prachtig natuurgebied dat grote 
bekendheid en waardering heeft gekregen o.a. door zijn 
unieke landschap, brede en smalle kreken, spaarbekkens voor 
drinkwatervoorziening en zijn bever populatie. Tijdens onze 
toch door de Biesbosch genoten we van een goed verzorgde 
koffietafel zodat iedereen na afloop van de boottocht 
tevreden op weg kon gaan naar Dordrecht.
Door al zijn goede bewaard gebleven oude gebouwen en 
vaak smalle straatjes wordt Dordrecht ook wel het “Praag 
van Holland”genoemd en op een zonnige dag als deze is het 
dan ook goed toeven op een van de vele terrassen in hartje 
Dort. Het is jammer dat op een dag met zoveel activiteiten 
de tijd te kort is om van al het moois in de stad te genieten 
en op je in te laten werken. We zullen dus nog een keer 
terug moeten om de stad en zijn bezienswaardigheden beter 
te leren kennen en op ons in te laten werken. Voordat we
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CGPA Nieuw Milligen naar 
’tUddelermeer

Het 2C deel van dit jaar opende, na alle vakanties, met een 
topper, de Luchtmacht Dagen. Elders in dit blad is hierover 
al het een en ander te zien en te lezen maar toch nog even 
dit: "Wat een geweldige dagen, met de doelgroepkinderen,

met de collega postactieven van de andere KLu onderdelen 
en met de extra opvang van mensen die "rolstoelgebonden” 
toch nog een mooie plaats bij ons in de tent en op het terras 
kregen. Je bent toch bevoorrecht wanneer je dit mee mag 
maken!”. Een gebeurtenis waarop we met tevredenheid 
kunnen terugkijken.
Ook heel apart was de uitvoering van onze "reünie maaltijd”. 
Nu maar eens niet een BBQ of een lopend buffet maar een 
4-gangen diner in stijl. In het bedrijfsrestaurant aan sfeervol 
gedekte tafels met volledige bediening. Bij de deelnemers 
viel deze opzet letterlijk en figuurlijk goed in de smaak. Dat 
het gehele diner door onze eigen mensen van Paresto werd 
verzorgd bleef niet onopgemerkt. De voorzitter verzocht het 
keuken- en bedienend personeel aan het eind van het diner 
even "hun neus te laten zien" om daarbij het welverdiende 
applaus in ontvangst te nemen.
Met op 8 november nog één inloopmiddag voor de boeg 
wordt dit jaar afgesloten. Een druk bezet jaar met veel 
activiteiten. Wanneer we dan de maand december ingaan met 
een tevreden gevoel is het ook tijd om alvast een planning 
voor 2012 te gaan maken. Hoe ons dat is gelukt vindt u terug 
in de Verenigingsagenda.
Rest mij om u allen heel fijne feestdagen toe te wensen, een 
goede jaarwisseling en een "tot ziens” in het nieuwe jaar!

Ti kst: Wu 11 m Vircoiti ri s
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De postactieven van de afdeling AOCS-Nieuw Milligen 
sluiten elk seizoen traditiegetrouw af met een wandeling in 
de nabije omgeving van het KLu-onderdeel op de Veluwe. 
Op donderdag 27 oktober kwamen we bijeen in restaurant 
Theehuis "Uddelermeer” voor een kopje koffie met een 
‘uddelermeertje’. Dat laatste is een specialiteit van het huis, 
namelijk appelgebak met slagroom. De uitbater van de 
enige op Koninklijke grond staande horecagelegenheid - 
Matthijs Edink - füngeert ook als gids voor rondleidingen 
in de omgeving van Uddel. Over het meer valt enorm veel 
te vertellen. Ik beperk mij tot enkele interessante feiten. De 
oorspronkelijke naam "Uttiloch" stamt uit de Germaanse tijd 
en betekent volk van het meer. Het is ontstaan in de laatste 
ijstijd, zo’n 13.000 jaar geleden. Voor de geologen onder u: 
het is een zogenoemde ‘pingoruïne”. Als je daar meer van

l

Op deze zonovergoten dag, de dertiende oktober, stonden er 
71 leden te trappelen van ongeduld, om te vertrekken naar 
hét mosseldorp bij uitstek, namelijk Yerseke. Om de meute 
wat rustig te houden, werden eerst de kelen gespoeld met 
koffie en thee en, om de suikerspiegel wat op te krikken, 
een petit foure. Alras klonk het fluitsignaal voor vertrek 
en werd vertrokken richting Yerseke. Aangekomen in het 
mosselhuis, werden de tafels en stoelen fluks gevuld en 
werd vol ongeduld richting de keukendeur gekeken, van 
waaruit de geurige dampen van de gekookte mosselen ons 
tegemoet zweefden, (af en toe werd ook de geur bemerkt 
van een 12- tal gebakken biefstukken, waarvan akte). Om 
het leed wal te verzachten, werden de tafeltjes vlot voorzien 
van alcoholische en non-alcoholische vloeistoffen, wat 
de stemming in de zaal snel op een zeer luidruchtig peil 
brachten. Onze voorzitter kan het weten, hij werd middels 
GSM op de hoogte gehouden van de spontaniteit van de 
leden, daar hij verbleef op het Voorzittersoverleg in de 
Luchtmachttoren te Breda. Jammer Henk, van de droge 
boterham met omgekrulde kaas......eerlijk is eerlijk, hebben
wel even, maar dan ook hééél even aan je gedacht....
Niet lang daarna werden de mosselen en de biefstukken 
uitgeserveerd, die gretig naar binnen werden gewerkt. De 
glaasjes op tafel, hebben geen moment een saai leven gehad, 
leeg, werden ze gelijk weer bijgevuld met het welbekende 
vocht. Na dik 2 1/2 uur tafelen, werd onder genot van een 
bakje koffie of thee afscheid genomen van het mosselhuis 
de Schelde. Zij als laatste vermeld, dat de terugreis toch in 
een rustiger atmosfeer werd afgelegd dan de heenreis, en dat 
hier en daar een licht gebrom (of was het een licht gesnurk), 
opsteeg uit menig busstocltje.
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wilt weten, dan moet je maar even googelen. Het meer is 
het hoogst gelegen water van Nederland (24meter boven 
NAP) en is in het midden 17 meter diep. Rond het meer zijn 
verschillende grafheuvels te vinden. Als het meer bevroren is 
en het ijs 'dragend' is, wordt er door de lokale bevolking een 
schaatsfestijn georganiseerd. Dat was voor het laatst in 2007. 
Na de rondleiding ging het gezelschap weer terug naar het 
Theehuis voor een drankje. Enkele dames bezochten het 
naastgelegen winkeltje. Tegen vier uur vertrokken we richting 
hetAOCS, waar ons nog een overheerlijk 'Indisch Buffet’ 
wachtte.
Mede dank zij een aangenaam najaarszonnetje was het een 
bijzonder prettige besteding van deze herfstmiddag.

met appeltaart werd er flink bijgepraat, de sfeer was goed, 
het beloofde een leuke dag te worden. Na de koffie was 
iedereen vrij om in eigen tempo het museum te bezoeken. 
Wij besloten om eerst maar een rondje met de tram (ook 
een museumstuk) te doen. Zo ontdekten we, samen met de 
uitgereikte plattegrond, meteen waar wat te vinden was. De 
tram is bovendien ook erg handig voor wie niet zo heel erg 
goed ter been meer is. Op de plattegrond stonden maar liefst 
zes en negentig te bezoeken objecten. Dat red je nooit op één 
dag! Holland Rcinia mocht je niet overslaan. Ook de moeite 
waard: een bezoek aan de enorme hal van Van Gend & Loos, 
de 17® eeuwse Nederlands Hervormde kerk afkomstig uit 's 
Heerenhoek, de Ophaalbrug uit Ouderkerk a/d Amstel, een 
Vissershuisje uit Marken, een Pronkkamer uit Hindelopen, 
een Poldermolen uit Noordlaren enzovoorts. Allemaal 
'museumstukken’, hier in Arnhem bij elkaar gebracht.
We kregen een goed beeld hoe er in de voorbije eeuwen in 
Nederland gewoond en gewerkt werd. Al dat bezichtigen 
maakte natuurlijk hongerig en dorstig. In het Brabants Café 
'de Viersprong’ (oorspronkelijk een Budels-Noord Brabants 
Huiskamer Café) werd naast koffie met suikerbrood en 
krentenbrood ook een lekker koel glas bier getapt. Een kleine 
lunch gebruikte we even verderop in herberg ‘De Hanekamp’. 
Het was er druk, maar aan de tafel van enkele medereizigers 
was nog plaats. We waren het er allemaal over eens dat het 
museum de moeite waard was. Maar je staat wel even raar 
te kijken als je op een oude wegwijzer een plaats met jouw 
naam ziet staan ....Joppe 1 km!!!
De middag vloog om, nog vlug een bezoek aan de 
museumwinkel en toen was het weer verzamelen bij de 
bussen. Deze dag waren er 3 bussen ingezet om ons op de 
plek van bestemming te brengen. Bus 3, een drie meter 
langere uitvoering dan een ‘standaard’ bus en geschikt voor 
70 personen, vergde heel wat manoeuvreerkunst van de 
chauffeur. Achteruit een oprit inrijden...??, was niet altijd een 
oplossing! Maar het kwam allemaal goed, we waren redelijk 
op tijd voor het aperitief en de rijstmaaltijd in Bronbeek. 
Aan Bronbeek hebben we goede herinneringen, in 2008 
brachten we met onze Contactgroep al eens een bezoek 
aan het Museum en evenals toen stond er ook nu een 
heerlijke Indische buffetmaaltijd klaar in ‘De Kumpulan’. 
Tijdens het aperitief was het aan onze tafel goed napraten 
over de voorbije dag en allerlei andere zaken. Na de koffie 
met spekkoek was men het erover eens dat dit weer een 
fantastisch dagtocht is geweest, waarvoor hulde aan het 
bestuur.

De jaarlijkse grote uitstap van CGPA Regio Gilze-Rijen ging dit 
jaar naar het Openluchtmuseum in Arnhem met aansluitend 
een Indische maaltijd in Bronbeek. Een goed georganiseerde 
dag waaraan 130 leden deelnamen. Met het weer boften 
we enorm, gezien de resultaten van afgelopen zomer. De 
temperatuur op 10 augustus zonwas aangenaam en pas tegen 
de avond viel er een enkele verdwaalde druppel, maar toen 
zaten we weer in de bus. De tocht verliep voorspoedig, pas in 
de buurt van het Openluchtmuseum kwamen we in een file 
terecht. Heel veel bezoekers vandaag, dat merkten we even 
later ook in het park. De meesten van ons gezelschap waren 
ooit wel eens in het Openluchtmuseum geweest, maar naast 
oude herinneringen herbeleven, viel er ook veel nieuws te 
ontdekken. Voor mijn man en mij was het zeker dertig jaar 
geleden dat we hier naar het ‘ papierscheppen’ stonden te 
kijken. Vandaag zullen we ons verbazen over onder andere 
boerderijen uit de 16C eeuw. Zoals de Drentse boerderij 
'Zeyen', een voor ons gevoel enorme rietgedekte schuur met 
slechts één grote ruimte waarin zowel mensen als dieren 
beschutting vonden. In deze ene ruimte speelde zich het 
hele dagelijkse leven af, er werd gekookt, gegeten, de koeien 
gemolken en geslapen.
Maar eerst was er een welkomstwoord en een korte 
briefing van de voorzitter Willem Logt. Tijdens de koffie

http://www.cgpagzrij.nl
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De Derwent 8/9, de motor van de Gloster Meteor.

In de Vliegende Hollander van april jl. stond een kort artikel 
waarin werd vermeld dat het onderhoud aan F-i6 motoren 
in de toekomst zal worden uitbesteed aan Dutch Aero 
Services. Een op zich kort bericht, maar vanuit historisch 
perspectief gezien wordt hiermee in zekere zin zestig jaar 
straalmotorenrevisie in de KLu afgesloten. Enige aandacht 
hiervoor is dan ook op zijn plaats, want honderden 
luchtmachtmedewerkers hebben met de revisie van 
straalmotoren niet alleen hun brood verdiend, maar ook de 
luchtmacht een goede naam bezorgd. Hierna volgt een korte 
impressie van die zestig jaar straalmotorenrevisie bij de KLu.

Start van de fabriek
Het begon allemaal toen de luchtmacht in 1948 ging opereren 
met de Gloster Meteor. Het onderhoud van de motoren, 
de Derwent, werd uitbesteed bij Rolls Royce en Fabrique 
Nationale. De prijzen en de transportkosten waren hoog en 
de doorlooptijden lang, zodat de luchtmacht in 1950 besloot 
een eigen werkplaats voor jetmotoren op te richten. Tevens

Zestigjaar
straalmotorenrevisie 

in de KLu

specialistische kennis en ervaring opbouwen. De werkplaats 
zou worden gesitueerd op vliegveld Woensdrecht, maar 
vooruitlopend daarop werd reeds gestart in november 1951 in 
Delft bij de zogenaamde Centrale Werkplaats II. Op 1 februari 
1953 verhuisde men naar Woensdrecht en werd aldaar officieel 
de Straalmotorenwerkplaats(SMW) opgericht. De eerste 
gereviseerde Derwent motor werd proefgedraaid op 23 maart 
1952- De eerste commandant was de kapitein-vlieger J.Kluft. 
Er werd niet stilgezeten want in augustus 1956 had men 
al 1000 Derwent motoren afgeleverd. Een niet geringe 
prestatie want de revisie van straalmotoren stond in die 
tijd nog echt in de kinderschoenen; veel zaken moest men 
zelf uitvinden. Bovendien werd gestart in een hal die nog 
niet afwas, een lekkend dak, met slechts één kachel en een 
houtenvloer die bij regen ging drijven. De prestatie van die 
uchtmachtpioniers had tot gevolg dat de luchtmacht besloot 

ook de revisie van de Avon 100/200 motor van de Hawker 
Hunter bij de SMW onder te brengen. Er kwam ook een 
speciale afdeling voor de behandeling van starters.



Productie
Er is heel wat gepresteerd en geproduceerd tijdens die 60 
jaar. Wat dacht u van 1800 Derwent motoren voor de Gloster 
Meteor, ruim 1100 Avon motoren van de Hawker Hunters, 
maar ook 1100 J33-motoren voor de Lockheed T-33, daarnaast 
nog 800 J-65 motoren voor de F-84FThunderstreak. De erelijst 
gaat verder met 1200 J-85 motoren voor de Northrop NF-5 en 
toch ook nog 400 J-79 motoren voor de F-104G Starfighter 
en niette vergeten bijna 9000 starters. Het verhaal wordt 
afgesloten met 30 jaar revisie van F-100 modules. Nu we het

Personeel
Het personeelsbestand bestond voor 80% uit 
burgermedewerkers. De meesten van hen kwamen uit de 
regio Brabant en Zeeland, maar ook menig personeelslid 
met een Nederlands-Indische achtergrond had er zijn 
werkplek gevonden. In de jaren vijftig was het trouwens 
niet gemakkelijk om geschikt technisch en administratief 
personeel te werven en werd dat probleem veelal opgelost 
door het plaatsen van dienstplichtig personeel. Voor 
de opleiding van de technici had de SMW een eigen 
bedrijfsschool, die onder auspiciën van de VAM(Vakopleiding 
voor Automobielen en Motoren) monteurs in twee jaar 
opleidde totgasturbinehersteller. Deze goede opleiding 
resulteerde ook, gezien de vele vermeldingen bij de 
Rijksideeënbus, in een groot aantal Willy Wortels bij de SMW.

toch over prestaties hebben, de eerste motor de Derwent, nog 
direct verwant aan de motor van de uitvinder Frank Whittle, 
had een stuwkracht van 3600 Ibs, de laatste motor de F-100 al 
ruim 32.500 Ibs.

SMW internationaal
In de jaren zestig was de SMW in belangrijke mate een 
internationaal georiënteerd bedrijf. Men werkte voor diverse 
NAVO-klanten, zoals Griekenland, Turkije, België, Noorwegen, 
Denemarken en de toenmalige Duitse Bondsrepubliek. 
De werklast voor de KLu vormde slechts dertig procent van 
het totale werkpakket. Het noodzaakte tot een uitgebreide 
aanpassing van de administratieve organisatie, zowel op 
materieel, als ook op financieel gebied.

Als er door de jaren heen een onderwerp bij voortduring in 
de belangstelling stond, dan was dat wel de functiewaardering. 
De hoogte van de door externe waarderingsfiinctionarissen 
toegekende functieschaal is heel lang een bron van 
langdurige en heftige discussies geweest.
Nog heftiger werden de gevoelens van de SMW-ers beroerd 
door het onderwerp prestatiebeloning. Tegenwoordig weer

SMW een hoogwaardig technische ‘fabriek’.
Vanaf het begin was de SMW uitgerust met een grote 
verscheidenheid aan apparatuur benodigd voor de uitvoering 
van de diverse onderhoudswerkzaamheden. Men vond er 
onder meer een uitgebreide metaalbewerking, een modem 
werkcentrum voor de accessoires met een breed scala 
aan moderne hydraulische, pneumatische en elektrische 
testapparatuur, galvanische baden, een chemische en 
een mechanische reinigingsafdeling, hoogwaardige 
meetapparatuur, speciale processen voor het opsporen van 
scheuren, precieze balanceerapparatuuren een moderne 
proefbank voor het testen van straalmotoren. Reeds in de 
jaren '50 kon de SMW worden betiteld als een modem high 
tech onderhoudsbedrijf en dat is eigenlijk altijd zo gebleven. 
Bij de introductie van ieder nieuw motortype werd er terecht 
door de luchtmachtleiding weer uitbundig geïnvesteerd in de 
technische faciliteiten. Door al die vernieuwingen is de SMW, 
uiteindelijk onder de naam DSM(Depot Straalmotoren), altijd 
top of the bil! gebleven. Toen eind jaren ’8o dan ook beslist 
werd dat DVM en DSM moesten worden samengevoegd, werd 
mede vanwege de uitgebreide technische faciliteiten van DSM 
besloten dit te realiseren op Woensdrecht en niet op Gilze- 
Rijen.

In deze tijd ontstond ook de voor de luchtmacht niet 
gebruikelijke benaming 'fabriek’, met functies als 
bedrijfsleider, werkmeester en fabrieksinspecteur.



All in onc fnniilv

I

KLuPActief 40

Dit proces van spanning en opluchting zou eigen worden aan 
de SMW, want iedere keer als een vliegtuigsysteem uitfaseerde 
brak er veelal een onrustige periode aan. Altijd speelde de 
vraag: komt er weer vervangend werk? Daar kwam nog bij dat 
in die eerste tijd de vliegtuigtypes reeds na relatief korte tijd 
waren verouderd en door nieuwe wapensystemen dienden 
te worden vervangen. Een gebruiksduur van io jaar was in 
de jaren '50 en '60 heel gewoon. Bovendien was het aantal 
vliegtuigen relatief groot en deTBO(Time Between Overhaul) 
van de motoren laag. Voor de Avon-motor bedroeg deze 
bijvoorbeeld 200 draaiuren. Dit hield in dat zo’n motor iedere 
twee jaar bij de SMW kwam voor een volledige revisie. Veel 
werk dus, dat bij een uitfasering in korte tijd geheel wegviel.

De SMW was gericht op het onderhoud van Engelse 
motoren. Al het Amerikaanse materieel was uitbesteed bij 
de KLM(TURMA) en Fabrique Nationale in Luik. De Hunter 
was het laatste Engelse vliegtuig, dus toen die uitfaseerde 
ontstond er echt een probleem voor de SMW. Deze situatie

resulteerde in een strijd op leven en dood tussen de SMW en 
het bedrijfTURMA van de KLM. Dit bedrijf onderhield de J-33 
motoren de J-65 motor van respectievelijk de T-33 en de F84-F. 
De SMW won de strijd en kreeg daarmee het onderhoud van 
deze twee motoren erbij. Men kon weer een paar jaar gerust 
adem halen.
Maar reeds eind jaren zestig werd een aanvang gemaakt 
met de uitfasering van de F-84F en de T-33. De 1’79 motor 
van de F-104 was uitbesteed bij Fabrique Nationale. Bleef 
over het onderhoud van de J-85 motor van de NF-5, die rond 
die periode zijn intrede deed. Dit was echter een te geringe 
werklast om een werkplaats te laten voortbestaan. Weer werd 
serieus overwogen de SMW, die toen GSMW was gaan heten, 
te sluiten. Een geluk bij een ongeluk was de omstandigheid 
dat het onderhoud van de J-85 motor moeilijk uit te besteden 
was. Alleen Orenda, de Canadese producent, was hiertoe 
in staat, maar zou daarbij een monopoliepositie innemen 
en dat was niet wenselijk. De luchtmachtleiding besloot 
het onderhoud van de J-79 motor weg te halen bij Fabrique 
Nationale en dat samen met het onderhoud van de J-85 motor 
bij de GSMW onder te brengen. Wederom opluchting. Eind 
jaren '70 werd het wederom spannend voor het personeel. 
Wat doet de KLu met de F-100 motor? Ook daarbij werd 
gedacht aan een gezamenlijk onderhoudscentrum bij 
Fabrique Nationale voor de Deense, Noorse, Belgische en 
Nederlandse luchtmacht. Ook dit liep goed af. De F-100 bleef 
bij het Depot Straalmotoren.
In de jaren ’8o begonnen de bezuinigingen en saneringen, 
die uiteindelijk rond 1990 uitmondden in het samengaan 
van DVM en DSM. Later werd dit uitgebreid tot het huidige 
Logistiek Centrum Woensdrecht, dat dus in feite zijn 
wortels vindt in die in de begin jaren vijftig opgerichte 
Straalmotorenwerkplaats. Zo'n periode van zestig jaar 
straalmotorenrevisie op Woensdrecht zou toch op zijn minst 
moeten worden afgerond met een gezellige reünie.

helemaal in de belangstelling, maar de promotors van nu 
zouden zich eens moeten verdiepen in het verloop van 
prestatiebeloningproces bij de SMW. Het zou zeker leiden 
tot een aanpassing van hun visie dienaangaande. Het werd 
in 1958 gestan met zogenaamde verdienste beloning dat 
niet bleek te werken. Daarna was er een mislukte poging 
met een systeem van Berenschot, om uiteindelijk tot 1980 
door te gaan met een systeem van Bedaux-tariefnormen. Het 
systeem leidde voor een aantal werknemers tot een forse 
salarisverhoging, maar veroorzaakte ook veel frustratie, 
onrust, onenigheid en was jarenlang een bron van ergernis in 
het bedrijf.

Strijd om het voortbestaan
Er is bij de KLu geen onderdeel geweest dat zo dikwijls tijdens 
haar bestaan heeft moeten knokken voor lijfsbehoud. Vanaf 
uur nul begon dit al. Want nog voor de daadwerkelijke start 
in Woensdrecht werd zelfs al weer serieus overwogen om 
het onderhoud van de Derwent-motor onder te brengen 
bij de KLM en deed bovendien de directeur van Avio- 
Diepen NV in Ypenburg nog een verwoede poging om het 
onderhoud naar zijn bedrijf toe te trekken. Maar gelukkig 
koos de luchtmachtleiding uiteindelijk toch voor een eigen 
werkplaats in Woensdrecht. Alhoewel de luchtmachtleiding 
bij de oprichting van de SMW niet het plan had om dit bedrijf 
weer binnen afzienbare tijd te sluiten, liet desondanks 
dit idee niet lang op zich wachten. Want in 1954 diende 
de Hawker Hunter zich aan en bij de bouw van de SMW 
was geen rekening gehouden met het onderhoud van de 
Avon-motoren van dit vliegtuig. Dus waren er geen extra 
fondsen beschikbaar en besloot men daarom de SMW te 
verkopen aan een civiel bedrijf. Gelukkig was ervan die 
zijde geen enkele belangstelling meer. Zodoende was men 
genoodzaakt de werkplaatsen op Woensdrecht toch maar uit 
te breiden en geschikt te maken voor de Avon-motoren; een 
hoerastemming op Woensdrecht.
Maar de opluchting was van korte duur want in 1959 faseerde 
de Gloster Meteor reeds uit en de uitfasering van de Hawker 
Hunter stond al gepland in de beginjaren zestig. Daarmee zou 
vrijwel het gehele werkpakket verdwijnen en dus ook de SMW 
ten dode gedoemd zijn.

Bron
Het bovenstaande heb ik voornamelijk ontleend aan een door 
mij voor de toenmalige Sectie Luchtmachthistorie geschreven 
brochure(nr.i7) over de historie van het Depot Straalmotoren. 
Ik ben nog in het bezit van een aantal brochures, dus 
mochten lezers geïnteresseerd zijn in die brochure dan kan 
men met mij contact opnemen via bndekoningi(a)kpnmail.nl.
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Het herkennen van een 
herseninfarct met de letters P.L.A.T.

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) 
Vorig jaar dienden de ouderenorganisaties samen met de 
patiëntenorganisaties een voorstel in bij de regering om op 
de AWBZ-kosten te besparen, onder meer door het invoeren 
van meer PGB’s. Tijdens gesprekken met het Ministerie van 
VWS en de Tweede Kamer kregen de ouderenorganisaties 
steeds te horen dat hun voorstel bestudeerd werd. Op 
1 juni 2011 echter presenteerde de Staatssecretaris haar

Dit jaar kwam de regering met een reeks bezuinigingen 
voor zowel de inhoud als de organisatorische uitvoering 
van de zorg. De voorgenomen inperkingen leidden tot 
een demonstratie van de Persoonsgebonden budget 
(PGB)-gebruikers op het Binnenhof in Den Haag. De 
ouderenorganisaties spanden zich in om adequaat op die 
bezuinigingsvoorstellen te kunnen reageren. Helaas, de 
regering bleef doof en wenste haar bezuinigingsplannen niet 
aan te passen.
Evenwel moet erkend worden dat ouderen grootverbruikers 
van de zorg zijn. Hoewel ouderen maar i/6e deel van de 
Nederlandse bevolking uitmaken, gaat 40% van de kosten 
voor curatieve zorg naar 65-plussers. Van de gebruikers van 
het PGB is 1 op de 5 een oudere. De afnemers van AWBZ-zorg 
(thuiszorg en zorg in een verpleeg-/verzorgingshuis) bestaan 
uit 70% uit 65-plussers. Het is begrijpelijk dat de regering 
vreest dat met het groeiend aantal 65-plussers de zorgkosten 
extra zullen stijgen. Hieronder een toelichting aan de hand 
van enkele belangrijke punten uit de voorstellen van de 
ouderenorganisaties.

Als het slachtoffer moeite heeft met één van deze 
opdrachten, bel dan onmiddellijk 112 en beschrijfde 
symptomen aan de telefonist(e). Een cardioloog beweert dat 
er door deze handelswijze mensenlevens gespaard kunnen 
worden. Neem de info van P.L.A.T. tot u!

De stormachtige ontwikkelingen 
binnen de zorg in Nederland
Bron: NVOG

te zien dat het om een hersenaandoening gaat. Helaas is 
het resultaat dan een ramp. Het slachtoffer kan ernstige 
hersenbeschadiging hebben opgelopen als omstanders 
niet in staat om de symptomen te herkennen. Omstanders 
kunnen een infarct herkennen door slechts vier simpele 
opdrachten aan het slachtoffer te geven: P.L.A.T.
P = PRATEN: laat de persoon een simpele zin uitspreken 
L = LACHEN: vraag het slachtoffer te lachen
A = ARMEN OMHOOG: laat de persoon beide armen omhoog 
steken
T = TONG: vraag om de tong uit te steken.

Zorg en Welzijn
Tekst: J.C.J.M.(Jos) Janissen, Adviseur Zorg en Welzijn.

Onlangs kwam ik in het bezit van een informatiepamflet 
m.b.t. het herkennen van een herseninfarct. Ik heb gemeend 
de inhoud hiervan te moeten publiceren, daar er voor 
herkenning van deze beroerte mensenlevens gespaard 
kunnen worden.
"P.L.A.T.”
Een voorbeeld: tijdens een BBQ-feestje struikelde een 
vrouw en viel. De gestruikelde vrouw verzekerde iedereen 
dat ze zich niet bezeerd had en wees medische hulp van de 
hand. Volgens eigen zeggen was ze gestruikeld over een 
steen. De omstanders hebben de vrouw overeind geholpen 
en haar een nieuw bord met eten gegeven. Hoewel ze een 
beetje ontdaan was heeft ze zich de rest van de avond goed 
geamuseerd. De echtgenoot van de vrouw belde echter na 
de BBQ iedereen op met de mededeling dat zijn vrouw naar 
het ziekenhuis was gebracht. Om 06.00 uur de volgende 
dag is de vrouw gestorven in het ziekenhuis. Ze had een 
herseninfarct gehad tijdens de BBQ. Als de mensen geweten 
hadden wat de signalen waren van een infarct, zou de vrouw 
misschien nog geleefd hebben. Sommige mensen die een 
herseninfarct krijgen sterven misschien niet, maar worden 
invalide, hulpeloos en hopeloos! Een neuroloog deelt ter 
zake mede dat als een slachtoffer van een herseninfarct 
(beroerte) binnen 3 uur wordt behandeld, de effecten van 
een infarct volledig ongedaan kunnen worden gemaakt. 
Volgens de neuroloog moeten de signalen herkent en 
vastgesteld worden. Vervolgens moet de patiënt dan binnen 
de 3 uur de nodige zorg ontvangen. Soms is het moeilijk om
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"programmabrief langdurige zorg”. Met ingang van 2013 
zullen de PGB’s grotendeels worden geschrapt, behalve voor 
hen die thuisverpleging regelen in plaats van opname in een 
verpleeg-/verzorgingshuis. De AWBZ-doelgroep neemt sterk 
af door overdracht van de jeugdzorg en de begeleidende 
ondersteuning in het kader van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) aan de gemeenten, zoals opgenomen 
in het bestuursakkoord tussen de landelijke overheid en de 
gemeenten. De gemeenten vrezen echter dat zij daarvoor te 
weinig middelen van het Rijk zullen krijgen. Ouderen met 
zorgvragen dreigen hierdoor in de knel te komen en zullen 
een veel groter beroep moeten doen op de eigen financiële 
middelen, hun familie, hun buren en het vrijwilligerswerk. 
Vooral omdat de professionele hulpverlening die zorgvragen 
niet aan zal kunnen. Ook de voor 2013 geplande overheveling 
van de (regionale) uitvoering van organisaties en verzekering 
van de AWBZ van de zorgkantoren naar de zorgverzekeraars, 
die dit als aanvulling op de individuele zorgverzekering 
erbij gaan doen, baart zorgen. De ouderenorganisaties zijn 
voor het scheiden van wonen en zorg, vooral in verpleeg-/ 
verzorgingshuizen en psychiatrische inrichtingen, maar 
willen daar wel graag bij betrokken worden om een en ander 
in goede banen te leiden en te voorkomen dat ouderen met 
een relatief laag inkomen hiervan de dupe worden.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
Hoewel de kanteling van de WMO nog lang niet in alle 
gemeenten zonder problemen verloopt, worden nu al meer 
zorg- en welzijnstaken aan de gemeenten toebedeeld. Het is 
echter twijfelachtig of de gemeenten dit aankunnen, vooral 
ook omdat financiële beperkingen nu al verhinderen de 
huidige WMO taken naar behoren te verrichten. Naar verluid 
besparen veel gemeenten op de WMO budgetten en stoten 
ook welzijnstaken voor ouderen af. Omdat de Minister de 
gemeente niet wil verplichten om voor WMO taken PGB’s 
toe te kennen, is de kans groot dat deze alom geschrapt gaan 
worden.
Met betrekking tot het Project Kanteling WMO is er 
een brochure ontwikkeld ter voorbereiding op het 
"keukentafelgesprek”, dat is het gesprek dat gevoerd gaat 
worden met betrokkene en de WMO consulent van de 
gemeente. Deze brochure kan verkregen worden bij het WMO 
loket van uw gemeente. De brochure is tevens verkrijgbaar 
bij het Bureau Project de Kanteling, Postbus 1038, 3500 BQ 
Utrecht. Tel: 030-282 3140. Website: www.invoeringwmo.nl. 
E-mail: projectdekanteling@cg-raad.nl .

hij/zij wel of niet naar de dokter zal gaan vanwege het eigen 
risico?
Nadat de Minister het vorig jaar en dit jaar de inkomens van 
de specialisten heeft aangepakt, wil de Minister nu uiteraard 
de organisatie van de ziekenhuizen aanpakken, bijvoorbeeld 
door de specialisatie te bevorderen. Een tijdrovend en 
moeizaam proces. Verder zal vooral de zorgconsumptie 
kritisch moet worden bekeken. Meer zorg kost meer geld en 
vergt dus hogere premies. Het is dus aannemelijk dat per 1 
januari 2012 de zorgpremie weer aanmerkelijk zal stijgen.

Conclusie:
De Nederlandse zorg voor ouderen behoort tot de beste ter 
wereld. Dat kost heel veel geld en dat moeten wij met z’n 
allen, jong en oud, samen opbrengen. Van de ongeveer 75 
miljard euro die de curatieve en langdurige zorg in Nederland 
kosten, wordt ca. 50 miljard euro betaald uit premies voor de 
ziektekostenverzekering en de AWBZ. Vier miljard euro komt 
uit het verplichte eigen risico en de resterende 21 miljard euro 
komt uit de belastingopbrengsten. Kernpunt is natuurlijk dat 
wij moeten beseffen dat zorg niet gratis is en betaald moet 
worden.

Het kabinet wil de rechten van cliënten in de zorg versterken, 
maar kleedt de mogelijkheden van cliënten tegelijk uit. Dat 
constateren elf landelijke organisaties in de (langdurige) 
zorg. Deze organisaties pleiten ervoor de zorg werkelijk 
toekomstbestendig te maken en hebben al eerder een plan 
gepresenteerd hoe de (langdurige) zorg beter, duurzamer en 
cliënt gerichter te maken en daarmee kosten te besparen. 
Het kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer 
maatregelen aangekondigd voor de langdurige zorg. De elf 
landelijke organisaties in de (langdurige) zorg zien dat de 
maatschappij verandert. De vergrijzing zet zich voort, de 
hoeveelheid geld wordt steeds beperkter en er is onvoldoende 
personeel.
Juist daarom is het noodzakelijk dat iedereen in de 
samenleving mee kan blijven doen, ook als iemand ziek 
en kwetsbaar wordt. Juist dan is het noodzakelijk dat 
mensen ondersteuning krijgen om zin te blijven geven aan 
hun leven, zodat ze vanuit een gevoel van eigenwaarde 
kunnen participeren. Mensen ondersteunen om zelf zo 
verantwoordelijk mogelijk te zijn voor hun leven, is misschien 
wel de belangrijkste taak van de zorg. Gezondheidszorg doet 
dan wat het woord zegt: zorgen voor gezondheid. En daarmee 
levert de zorg een bijdrage aan een gezonde samenleving. 
Omdat we allemaal verschillende mensen zijn, zijn ook de 
oplossingen voor iedereen anders. Oplossingen, die lang niet 
altijd in hetzorgdomein liggen. Er wordt daarom gepleit voor 
het beschikbaar stellen van goede cliëntondersteuning voor 
alle doelgroepen. Mensen die dat nodig hebben moeten hulp 
kunnen krijgen bij het maken van keuzes. Daarnaast kan er 
geld bespaard worden door de mens en niet de verschillende 
wetten als basis te nemen. Bij de zorginkoop zouden 
individuele wensen en behoeften de basis moeten zijn. 
In de brief van het kabinet aan de Tweede Kamer zien wij

Meer informatie m.b.t. de 
kabinetsplannen (langdurige) zorg
Bron: KVEO

Zorgverzekeringswet (ZVW)
De Minister wil terecht de snelle stijging van de curatieve 
kosten (artsen, medicijnen, ziekenhuizen) tegengaan. 
In de komende jaren wordt gestreefd naar een maximale 
stijging van 2&% per jaar. Of dit kan worden bereikt door het 
beperken van vergoedingen voor maagzuurremmers, het 
aantal fysiotherapeutische behandelingen, dieetadviezen, 
hulp bij het stoppen met roken en het invoeren van een eigen 
bijdrage voor incontinentiemateriaal, is de vraag. Verhoging 
van het eigen risico van 170 euro naar 210 euro per verzekerde 
per jaar is geen besparing, maar een verschuiving van 
collectieve kosten naar individuele koste.
Maar.....wordt de vraag naar zorg beperkt dooreen eigen risico? 
Nagenoeg niemand, die zorg nodig heeft, vraagt zich af of

http://www.invoeringwmo.nl
mailto:projectdekanteling@cg-raad.nl
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Omdat de kosten van de gezondheidszorg ieder jaar omhoog 
gaan, heeft de overheid maatregelen genomen/bezuinigingen 
doorgevoerd. Het basispakket van de Zorgverzekeringswet 
(ZVW) is op een aantal punten aangepast. Hierbij de 
wijzigingen die de overheid voorshands wil doorvoeren.

Eigen risico
Iedereen met een zorgverzekering heeft een eigen risico. De 
overheid heeft bepaald dat het eigen risico voor 2012 wordt 
gesteld op € 220,-- per persoon per jaar (was in 2011 € 170

Overige wijzigingen in het basispakket
• Het stoppen-met-roken-programma verdwijnt uit de 

basisverzekering. Ook dieetadvisering verdwijnt uit de 
basisverzekering, met uitzondering voor mensen die 
lijden aan COPD, diabetes of hart- en vaatziekten. De 
uitzondering geldt ook voor mensen die een groot risico op 
hart- en vaatziekten hebben, zij ontvangen in 2012 wel een 
vergoeding voor dieetadvies.

• Maagzuurremmers die korter dan 6 maanden worden 
gebruik gaan eveneens uit het basispakket, maar chronisch 
zieken (gebruik langer dan 6 maanden) worden van deze 
maatregel uitgezonderd en komen wel voor vergoeding in 
aanmerking.

Premie basisverzekering ZVW
De premie van de basisverzekering zal in 2012 iets stijgen.

Inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) 2012
Dc inkomensafhankelijke bijdrage zal in 2012 worden 
gewijzigd.
De 1AB voor actief dienenden en AOW-ers zal worden 
verlaagd van 7.75% (2011) naar 7.1 %.
De IAB voor het aanvullend pensioen zal worden verlaagd 
van 5.65% (2011) maar 5.00%.
Het maximale hefïingsbedrag waarover de IAB wordt 
berekend zal in 2012 evenwel worden verhoogd van € 
33.198.— (2011) naar € 50.000.-.

Tot slot
Dc Tweede- en de Eerste Kamer moeten de plannen van het 
kabinet nog goedkeuren. Bij het inleveren van deze copij is 
zulks nog niet geschied. Kijk voor meer informatie over de 
wijzigingen in het basispakket ZVW op www.rijksoverheid. 
nl of bel Postbus 51: O8OO-8O51.

Overige wijzigingen 2012
De premie voor de AWBZ zal in 2012 niet worden gewijzigd, 
deze blijft 12.15%. opgenomen in de eerste en tweede schijf 
van de inkomstenbelasting (welke wel worden verhoogd!).
De minister heeft aangekondigd dat er 12000 verzorgers in 
de langdurige zorg bijkomen. Dat zal zeker nodig zijn als 
de Persoongebonden budgethouders hun PGB kwijtraken en 
massaal hun toevlucht gaan zoeken in de professionele zorg.

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
• Eerstelijns psychologische zorg betekent dat het om 

psychische problemen gaat die iedereen kan hebben en die 
goed zijn op te lossen. Het aantal verzekerde bezoeken aan 
de eerstelijns psycholoog wordt verlaagd van acht naar vijf 
bezoeken per jaar.

• Op dit moment geldt al een eigen bijdrage in de eerstelijns 
psychologische zorg. Deze wordt in 2012 verhoogd.

• Tweedelijns psychologische zorg is specialistische 
geestelijke gezondheidszorg die psychische problemen 
behandeld die te ingewikkeld zijn voor de eerstelijns zorg. 
Bij deze hulp komt een eigen bijdrage voor verzekerden 
van 18 jaar en ouder (na verwijzing door huisarts of 
consultatiebureau). Ook komt er een eigen bijdrage bij een 
verblijf in een instelling voor geneeskundige GGZ.

• Komt een patiënt niet op een afspraak in de tweedelijns 
psychologische zorg zonder zich tijdig af te melden, dan 
moeten de kosten vanaf 2012 zelf worden betaald.

• De aanpassingsstoomis (psychische stress bij belangrijke 
gebeurtenissen) verdwijnt uit het pakket.

Minder behandelingen bij fysiotherapie en 
oefentherapie voor chronische aandoeningen 
Een chronische aandoening is een aandoening die 
lang voortduurt. Wordt u hiervoor behandeld door een 
fysiotherapeut of heeft u oefentherapie voor een chronische 
aandoening, dan zijn er twee wijzigingen.
• In 2012 wordt dit vergoed vanaf de 20e behandeling. Dit 

betekent dat u de eerste 19 behandelingen per chronische 
aandoening zelf moet betalen. Dit geldt voor verzekerden 
van 18 jaar en ouder.

• Bovenstaande vergoeding geldt als uw aandoening 
voorkomt op de lijst met aandoeningen die door de 
overheid is vastgesteld. De lijst wordt vanaf 2012 aangepast, 
hetgeen impliceert dat sommige aandoeningen niet 
meer worden vergoed. De fysiotherapeut weet welke 
aandoeningen dit zijn.

Wijzigingen (voorshands) in het 
basispakket ZVW 2012
Bron: KVEO

weinig terug van deze diversiteit. De regisseursrol ligt 
eenzijdig bij de zorgverzekeraar (ZVW) en een deel bij de 
gemeente (WMO). Er is zeker een rol voor gemeenten en 
zorgverzekeraars weggelegd, maar vinden dat het individu 
met alle levensdomeinen de basis moet vormen.
Het is een stap terug als het persoonsgebonden budget (PGB) 
voor 90 procent wordt afgeschaft. Het is de vraag of dat tot 
een besparing leidt. Voor een PGB is de financiële vergoeding 
van de zorgkosten lager dan voor zorg in natura, en de 
keuzevrijheid wordt een stuk minder.
Daarbij maken de ouderenorganisaties zich grote zorgen over 
de kosten van de versnippering en de almaar toenemende 
bureaucratie. Medewerkers in de zorg zijn steeds meer tijd 
kwijt met het invullen van lijstjes etc.
De landelijke organisaties pleiten voor een rigoureuze 
verandering in de langdurige zorg, teneinde deze zorg 
toekomstbestendig en betaalbaar te houden. Er is daar 
eerder door de landelijke organisaties een mooi plan voor 
gepresenteerd: eigen regie maakt zorg beter voor minder 
geld. In dat plan worden belangrijke voorstellen gedaan 
waarmee zorg en welzijn beter aansluiten bij de wensen van 
mensen en er met hetzelfde geld ook nog eens meer zorg 
verleend kan worden. Nu maar afwachten hoe e.e.a. in de 
toekomst geregeld gaat worden.

http://www.rijksoverheid
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Wie maakt
Tekst: Bert van den Broeke
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hen wijzer?

!

Op de in het septembernummer 
geplaatste foto’s zijn weer veel reacties 
binnen gekomen, waarbij het opviel 
dat de commentaren op sommige foto’s 
soms nogal uiteen liepen. Ik heb ook 
deze keer weer samenvattingen gemaakt 
van alle verkregen informatie om u en 
het N1MH te informeren over het “hoe, 
wat en waar” van de foto’s.

Foto 2:
Een overweldigende hoeveelheid informatie werd ontvangen 
naar aanleiding van deze foto. Het is de Meteor I-207 (voor de 
gelegenheid voorzien van de registratie Y9-15) op Vliegbasis 
Leeuwarden met op de achtergrond gebouw K-46.

Foto 4:
Geen reacties 
ontvangen.

I

Dit is de F-84F P-i 13 van 312 Squadron die op 18 mei 1956 
terecht kwam bij Kleef nadat de vlieger de kist per schietstoel 
had verlaten. De P-113 was één van de vier F-4F’s van een 
formatie die "verdwaalde" door een sterke jecscream boven 
West-Duitsland. Drie Streaks gingen verloren en mede door 
dit incident kostte het de Minister van Oorlog Ir. Staf het veel 
moeite politiek te overleven.

Velen van u meenden dat dit gebouw op Gilze Rijen staat 
maar het is toch echt gebouw 13 op de voormalige vliegbasis 
Soesterberg. Het gebouw was laatstelijk in gebruik bij de Staf 
Vliegbasis, voordien Staf CDML

Foto 3:
Om de nog niet benutte capaciteiten van de B0-105 ludiek 
onder de aandacht te brengen werd deze “long range” variant 
met afgekeurde F-1O4G extemal tanks op de kiek gezet door 
leden van het 299Squadron.
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Het NIMH heeft ook nu weer enkele foto's 
uit hun schier onuitputtelijke fotobestanden 
gekozen om aan u voor te leggen met het 
verzoek om uw informatie. Het gaat hierbij om 
de volgende foto's:

Foto 3:
Herkent u deze foto? We willen graag weten welk vliegveld het 
hier betreft alsmede verdere bijzonderheden.

Foto 1:
Deze foto is gemaakt in juli 1948 in Weesp. De 
groep bestond uit leerlingen die in opleiding 
waren voor Materieelofficier. Het waren 
allemaal dienstplichtigen, maar er zijn er 
verscheidene die als beroeps zijn doorgegaan bij 
de toenmalige LKS. De bijbehorende 
namen zijn helaas verloren gegaan. 
Daarom de vraag: herkent u enige 
deze leerlingen?

Foto 2:
Herkent u deze vlieger en weet u waar deze foto is gemaakt?

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 voorde lezers van 
ons lijfblad, dan dit graag sturen naar Ko Norg, de redacteur van 
KLuPActief (e-mail: konorg@planet.nl)

Foto 5:
Wie kan ons meer vertellen over deze foto?

Weet u iets van deze foto’s? Dan graag uw reacties uitsluitend 
sturen naar:
B. van den Broeke
Pr. Kennedylaan 212
2343GW Oegstgeest
tel: 071-5173626
e-mail: bertirene(a)casema.nl
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