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Namens het bestuur: 

We hebben net de themadag Opschool achter de rug en 55 deelnemers hebben een fijne dag gehad. 
In deze nieuwsbrief vindt u een artikel en fotoreportage over deze dag. De andere activiteiten voor 
2012 hebben we moeten annuleren vanwege onvoldoende belangstelling. Deze activiteiten waren 
een voortvloeisel van de in 2011 gehouden enquête,  maar er bleek onvoldoende draagkracht onder 
de belanghebbenden van de Stichting NGID te zijn om deze activiteiten te laten doorgaan. Wij 
hebben op de bestuursvergadering van 29 maart besloten om ons voornamelijk bezig te houden met 
organiseren van thema- en ontmoetingsrëunies. De eerstvolgende ontmoetingsrëunie is in 
Amsterdam (MKAD) op 24 april 2013. Natuurlijk staat het bestuur open voor suggesties en wij willen 
graag tijd en effort steken in iedere activiteit mits er voldoende belangstelling binnen de Stichting is. 
Vanuit het bestuur gaan stemmen op om een inloopmiddag te organiseren. Deze middag dient 
hoofdzakelijk om contacten tussen de belanghebbenden van de Stichting te vernieuwen cq te 
verstevigen.   Onder het genot van een hapje en drankje kunnen oude herinneringen worden 
opgehaald. Ook zal er een film worden getoond die menigeen van ons nog zal herkennen. “Goblin on 
your doorstep” een klassieker binnen de toenmalige NGID staat op het programma.  Het bestuur zal 
als proef een middag in de Helderse regio organisen en wanneer er interesse is zal de middag 
worden herhaald in de regio midden en zuid. U heeft of ontvangt binnenkort een brief van de 
Stichting NGID die het draaginsigne  NGID bevat. Wij als bestuur van de Stichting NGID vinden dat 
deze draaginsigne bijdraagt  aan het promoten van het gedachtengoed  Navigatie Gevechts 
Informatie Dienst en dat door het  dragen van deze insigne makkelijker oud collega’s kunnen worden 
gevonden op reunies, veteranen dagen en andere bijeenkomsten. Wij hopen dat u deze insigne met 
ere en in goede gezondheid zult dragen. Ook zijn er bij het  bestuur verschillende verzoeken 
binnengekomen van collega’s die niet aan de criteria voldoen om belanghebbende van de Stichting 
NGID te worden, maar wel een heel nauwe band met NAVGIS of het NGID dienstvak hebben gehad 
om toch op één of andere manier te kunnen participeren binnen de Stichting. Het bestuur zal op de 
eerstvolgende vergadering dit onderwerp op de agenda zetten. U hoort hier meer van.  Wij streven 
er naar om de volgende nieuwsbrief medio december uit te geven. Uw inbreng is hier belangrijk bij 
en daarom vragen wij u materiaal om deze nieuwsbrief te vullen.  
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Okkie Fürrer was een welbekend persoon op NAVGIS. Als 

seiner was hij regelmatig op NAVGIS geplaatst en was chef van 

de wacht op het verbindingscentrum Oostbatterij. In het 

onderofficiersverblijf kon hij onder het genot van een biertje 

zeer smakelijk over de Indonesische keuken vertellen. In de 

begin zestiger jaren schreef hij tijdens zijn walplaatsing een 

kookboekje wat gekopieerd werd op de Ormigmachine in het 

verbindingscentrum. Ik ben de gelukkige eigenaar van een van 

die boekjes. Hier een zeer smakelijk recept samengesteld door Okkie. (Willem van Ieperen)   

Babi Panggang schotel voor een groot gezelschap  

Hiervoor is benodigd een varkenslap van 1½ tot 2 kg waar het zwoerd nog aan zit. Het vlees wordt 

dan tot op de huid toe d.i. ± I ~ cm diep op verschillende plaatsen ingesneden en gemarineerd met 

een mengsel van babi panggang poeder, slaolie, vetsin, djahé, chinese ketjap en citroensap. De 

marinade minstens I uur de gelegenheid geven goed in het vlees te trekken. Dan kan het in een 

voorverwarmde oven met de huid naar boven op de braadslee. Over de huid worden een paar lepels 

cognac, jonge jenever of sherry gegoten. De oven op maximum en het vlees 3 kwartier tot een uur 

erin laten staan. Eventueel kan het vlees het laatste kwartier worden gegrild, echter steeds met de 

huid naar boven. Als het vlees uit de oven is gehaald, goed laten afkoelen en in repen snijden. De 

tevoren gemaakte insnijdingen komen nu goed van pas. In een pan olie of vet erg heet maken (er 

moet ongeveer 4 cm olie of vet in de pan staan) en hierin de repen vlees met de huid nog steeds naar 

boven braden. (De huid wordt een smakelijke krokante bovenlaag). Omdat de olie zeer heet is, gaat 

de procedure vrij snel, dus goed in de gaten houden en op tijd uit de pan halen en de volgende repen 

erin.  

De babi panggang saus:  

De inhoud van een klein blikje taotjo fijnmaken, ½ liter tomatenpuree, 1 fles tomatenketchup, 2 

eetlepels djahé, ½ à 1 kopje ketjap, 1 eetlepel suiker, 1 eetlepel azijn, aan de kook brengen in 2/3 

liter water en goed dik binden met maïzena of bloem. Vuur op klein en e.e.a. goed in elkaar laten 

trekken. Naar smaak kan er nog wat zout, peper, suiker en ketjap bij. Bij het opdienen de saus over 

het vlees gieten. (Taotjo: Chinees preparaat van Javaanse suiker met sojabonen) 

Tips: De saus blijft in een koelkast bewaard heel lang goed, evenals de babi pangang zelf, mits eerst 

in schijven gesneden. Om de smaak te verhogen, wordt vaak het vlees een dag tevoren gemarineerd.  

Babi panggang wordt doorgaans met atjar (zoetzuur) opgediend. Een recept voor deze bijbehorende 

atjar volgt hieronder.  

Atjar 

Een mix maken van: Wortelen, een komkommer, waarvan het merg is verwijderd, een ui en een stuk 

bloemkool, alle heel fijngehakt en in flink wat tafelazijn, peper, zout en een hoeveelheid suiker om 

het zuur /zoet te maken.  

Of: 1 fijn geschaafde komkommer, 2 hardgekookte en in dunne plakjes gesneden eieren, veel peper; 

zout, suiker en azijn, goed door elkaar mengen.  
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Ik vertel mijn verhaal, door Max Muller 

AA  FFOOOOLLIISSHH  TTHHIINNGG??  

Ergens in 1986 was er een vacature voor een functie als instructeur 
op Dryad. Vanwege het feit dat ik mij toch wel een anglofiel voel 
alsmede de vele positieve verhalen van andere collega’s besloot ik op 
deze functie te solliciteren. Kort nadat mijn verzoek de deur uit was 
kwam er ook een vacature voor een functie als searider bij de FOST. 
Dit zag ik nog meer zitten omdat je hier toch veel meer praktisch 

gericht bent en het werk ook veel afwisselender is. Daarnaast speelde ook het feit dat ik 
reeds vrienden had zitten in Weymouth. Kortom de keuze was gauw gemaakt en het werd de 
FOST. En dat heb ik geweten!!! Vlak voor de kerst 1986 zijn we overgegaan op de 
‘goedkope toer’. De marine betaalde alleen een dagboot. De rest mocht je zelf regelen. 
Gelukkig werden we in Engeland goed opgevangen door onze Engelse vrienden en, 
sommigen kennen hem nog uit zijn 
marinetijd, Harrie de Haan, een oud 
adjudant hofmeester. De kerstdagen 
zaten we dus ‘onder de pannen’ met 
alle verhuisdozen opgestapeld in de 
woonkamer van onze ‘married 
quarter’. Alhoewel het huis enigszins 
tegenviel waren we er wel heel blij 
mee. Het lag namelijk aan de 
overkant van de straat waar onze 
vrienden woonden. Beter hadden we 
het niet kunnen treffen. Ik geloof dat het 6 januari 1987 was dat ik mij bij de FOST moest 
melden. Na eerst kennis te hebben gemaakt met de toenmalige NLO , werd ik aan de 
overige collega’s voorgesteld. Ook kreeg ik een plekje in de ‘shed’, dat was een golfplaten 
geval uit de tweede wereldoorlog. Wel erg gezellig. Omdat er geen bureaus vrij waren werd 

het koffietafeltje een beetje opgeruimd en mocht ik 
dat gebruiken. Gelukkig was de sfeer uitstekend en 
kreeg ik alle hulp die ik mij wensen kon. Met name 
van Paul Wilmot. Omdat ik ook ingewerkt moest 
worden in de Engelse systemen ging ik vervolgens 
drie weken naar Dryad om de systemen CAAIS en 
ADAWS te leren. Het eerste was een simpel 
systeem wat op de oude Leander klasse werd 
gebruikt. Gelukkig ben ik daar niet veel naar toe 

geweest. Het ADAWS-systeem was different cake. Men sprak over de ADAWS Family, met 
andere woorden er waren binnen dit systeem afgeleide systemen. 
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 Deze heb ik hoofdzakelijk leren kennen op de type 42 klasse. Na mijn Dryad periode moest 
ik ook nog verschillende drills ondergaan. De zogenaamde wet- en dry drills en de abandon 
aircraft drills in Portland en een ‘Dunker training’ in Yeovil. Gelukkig had ik reeds fijne 
Engelse vrienden die mij vertelden (en aan de hand van foto’s) lieten zien wat er allemaal 

fout kon gaan. Ik heb het overleefd, maar 
daar is ook alles mee gezegd. Ook leerde 
ik ook nog iets over de namen die Engels 
aan de verschillende dienstvakken geven. 
En tenslotte ook nog iets over nick names. 
Zo had ik collega’s die men Spud Muphy, 
Shady  Lane of Scous Cain noemde. In al 
mijn onschuld dacht ik dat dit hun echte 
voornaam was. Op enig moment werd ik 
gebeld met de vraag of hij Alan kon 

spreken. Ik zei hem dat bij ons geen Alan werkte. Toen bleek mij pas dat Scous in 
werkelijkheid Alan heette. Ik was nu klaar voor het ‘echte’ werk en mocht meelopen met mijn 
collega’s op andere schepen. Hier leerde ik de kneepjes van het vak en waar ik op moest 
letten. Ook werd ik vertrouwd gemaakt met de do’s en don’ts. Dit ging door tot ik mijn eerste 
‘eigen schip’ kreeg. Zoals gebruikelijk is de eerste week 
een shake down week en ondergaat het schip een Staff 
Sea Check. Vervolgens zijn er dan wat harbour exercises. 
Een van deze oefeningen is een generaal plot oefening. 
Het heeft me ongeveer zes uur gekost om een ‘decent’ 
Engels verslag te schrijven. Wat een klus, maar al doende 
leert men. Ik was hier na een tijdje zo bedreven in dat mijn Engels collega’s soms met een 

vraagje bij mij kwamen. Ik herinner mij nog dat 
toen ik weer op de Opschool zat, ik mijn 
aantekeningen in het Engels maakte. Ik kon het 
anders niet bijhouden. Maar goed, dan het eerste 
NL schip. Ik weet niet meer welk schip dat was, 
want het waren er zo vele. Ik heb op (bijna) alle 
Duitse, Belgische, Nederlandse en vele Engelse 
schepen gevaren, van P-bootjes t/m de Ark Royal. 
Zelfs ook nog een Amerikaans schip, de USS 

Glover. In het begin is het best even wennen. Je bent collega van elkaar maar op een 
gegeven moment moet je ook beoordelen. Ik denk dat mij dat redelijk goed gelukt is. Ik kan 
tenminste eenieder die ik in de FOST heb beoordeeld recht in de ogen kijken. Dit heb ik 
overigens op alle schepen gedaan.  
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  Ons ook bekend in Portland….  

Little Ship Pub 

Portland Roads Hotel 

Portland Roads Hotel 

Greasy Spoon 

Jolly Sailor 

http://www.flickr.com/photos/fredchan/307725420/
http://www.geoffkirby.co.uk/Portland/685740/IMG_1171.JPG
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.randstadphoolies.nl/foto/2006-2007/Liverpool-PSV/l.jpg&imgrefurl=http://www.randstadphoolies.nl/modules.php?name=News&file=article&sid=436&usg=__IGdZBYklLf6YVizQcIEjelPl8sU=&h=400&w=600&sz=38&hl=nl&start=2&zoom=1&tbnid=R9A2kx2R2Ae11M:&tbnh=90&tbnw=135&ei=wCCVT9rlK8OCOsO8nYME&prev=/search?q=engels+bier&um=1&hl=nl&sa=N&rlz=1T4GZAZ_enNL392NL392&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.webklik.nl/user_files/2011_04/249940/pint.jpg&imgrefurl=http://cultuurprojectdollardcollege.webklik.nl/page/etendrinken&usg=__PPYEEQy93HOYcJqWKR6mEe_2lZQ=&h=508&w=480&sz=23&hl=nl&start=16&zoom=1&tbnid=qdOddHuv0D-eNM:&tbnh=131&tbnw=124&ei=wCCVT9rlK8OCOsO8nYME&prev=/search?q=engels+bier&um=1&hl=nl&sa=N&rlz=1T4GZAZ_enNL392NL392&tbm=isch&um=1&itbs=1
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Laatste NGID en RAPP 

opleidingen. 
 

Het is koud op woensdag 18 januari als ik me 
meld bij de bibliotheek van het Koninklijk 
Instituut voor de Marine. Er is een vraag al 
lange tijd niet beantwoord binnen het 
bestuur van de Stichting Reünisten NGID, 
RAPP en MARVA Plotter. Het antwoord op de 
vraag wanneer de laatste opleidingen NGID 
en RAPP zijn geweest tracht ik  hier  te 
vinden. De bibliothecaris is een vriendelijke 
man die me het boekenrek wijst waar alle 
jaarboekjes staan maar ook waar de koffie-
automaat staat. Ik denk dat het verstandig is vanaf het jaar 1975 te gaan zoeken.  

Aan een leestafel noteer ik de volgende feiten. 

1975, 
In oktober wordt aanvang gemaakt met de gecombineerde brevetopleidingen Radio Afstandpeiler 
Plot (RAPP), Radio Afstandpeiler Vuurleidingskonstabel (RAPV) en Onderzeeboot Verkenner 
(OZBTVK) gericht op de Operationele Dienstgroep. RAPP op de NAVGIS, RAPV op Fort Erfprins en 
OZBTVK op de ‘nieuwe’ Zeearend. De opleiding ‘Kennisverbreding Onderofficieren’ (KVO) wordt 
voortgezet. 

1976, 
De NAVGIS is na 27 jaar opgegaan in de op 10 december in dienst gestelde Operationele School 
(OPS). Medio augustus daar voor vond de verhuizing plaats van het oude fort NAVGIS naar de nieuwe 
vleugel van de OPS. Deze vleugel kreeg de naam gebouw Pelikaan. Op 9 augustus worden alle lessen 
in gebouw Pelikaan gegeven van de toekomstige OPS, een week later op 16 augustus wordt om 
16:30 uur voor de laatste keer de vlag gestreken op NAVGIS . Op 10 december is de commando 
overdracht. KLTZ J.P. van Dam stelt personeel en materieel ter beschikking van de commandant OPS 
(KLTZ W. Kool.) 

1977, 
In dit jaar wordt een begin gemaakt met de omscholing van personeel voor de Sensor, Wapen en 
Commando Systemen (SEWACO-systemen) aan boord van fregatten. De scheepskrant ‘Opserver’ 
wordt opgericht. Op 2 augustus vindt de aanbieding van het leerplan ‘Eerste  Vakopleiding matroos 
Navigatie- en Gevechtsinformatie-Dienst (MATR NGID) plaats.  Op 9 september wordt het leerplan 
Onderofficiersopleiding van de sub-dienstgroep Operaties plaats. Nog weer iets later, op 27 oktober, 
volgt de aanbieding van de bekwaamheidseisen voor het leerplan ‘Applicatiecursus Navigatie 
gevechtsinformatie’,’ -onderzeebootbestrijding’ en ‘-vuurleidingkonstabel’. 

Voor velen de “Oude Nieuwe School” 
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1978,  
Ook vinden in dit jaar de eerste DAISY omscholingen plaats. (Data Informatie verwerkend System) 
voor Geleide Wapen (GW-) fregatten Hr. Ms. Tromp en Hr. Ms. de Ruyter). DAISY had de eerste 
modificatie reeds ondergaan. Praktijklessen vonden veelal in de avonduren plaats op de apparatuur 
welke was geplaatst boven de toenmalige brandweerkazerne op de Nieuwe haven in Den Helder. 
Onderofficieren NGID mochten (vrijwillig) intekenen op de lijsten om aan de beurt te komen voor 
een trainingsuurtje. Op 28 april ontvangt de LTZVK 2OC W.H. van Schaik de Koninklijke 
onderscheiding Ridder in de orde van Oranje Nassau met de zwaarden. 

1979, 
Nog steeds vinden RAPP, RAPV en OZBTVK opleidingen plaats bij de respectievelijke scholen. 

1980, 
Ook in dit jaar nog RAPP opleidingen. Er is een nieuw leerplan voor Voortgezette Vakopleiding 
Operationele Dienst subgroep Operaties. (VVO ODOPS). In maart is er een nieuw takenboek ODOPS. 
Dit gaat vanaf nu worden gebruikt door de matrozen met brevet RAPP en de matrozen met het 
dienstvak NGID Op 11 maart is weer een nieuwe vleugel bij de OPS in gebruik genomen. De 
Verbindingsdienst (VBD) betrekt het gebouw ‘Scholekster’ Dit jaar kwamen de eerste 111 leerlingen 
uit het leerlingenstelsel ODOPS en ODVB gereed met hun takenboeken. 

1981, 
De cursussen KVO worden teruggebracht van 9 naar 8 weken. Differentiatie wordt aangebracht in de 
te volgen lessen. Het oude dienstvak en de te vervullen functies aan boord bepalen de lesstof. De 
eerste vakopleiding MATR ODOPS vindt in het voorjaar plaats, gevolgd door de vakopleiding KPL 
ODOPS met kort verband en behorende tot bevorderingsgroep III. Dit jaar zijn 203 takenboeken 
ODOPS voltooid (door MATR NGID en RAPP’s). 

1982, 
De laatste B-jager wordt uit dienst gesteld, hierdoor vervallen enkele type gerichte opleidingen. 
Nieuwe takenboeken verschijnen: MATR ODOPS KV, MATR ODOPS Scanningsonar operator, MATR 
ODOPS Radar- Daisy operator, Passive sonar operator etc. etc. 

Aan het NGID, RAPP en MARVA Plotter tijdperk is een eind gekomen…….. 

(Jaap Veldhuis) 
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Mistnavigatie (Door Ruud Mulder) 

 

Het fenomeen mistnavigatie ging voor mij 

spelen aan het begin jaren 70, geen meerrol 

maar een plekje in de commando centrale 

als zeebeeld peiler. Het team bestond toen 

uit een peiler, plotter en de korporaal 

achter de OPA en als ik keek zag ik een wir 

war aan lijnen en dat waren parallel indexen 

maakte hij mij duidelijk. Scheepvaart werd 

alleen voor de passeer afstanden 

bijgehouden, vooraf de peil punten bepaalt 

en werkte iedereen in volledige rust. 

Buitenstaanders keken veelal vreemd op bij mistnavigatie, was het buiten prachtig weer met 

helemaal geen mist en gingen die lui in hun donkere hol toch een beetje belangrijk doen. Tijdens de 

KPL’s opleiding gingen de verder gaande kennis van relatieve bewegingen dermate vooruit dat ik het 

begon te snappen. Bij de eerste varende plaatsing als KPL kwam de dag dat ik voor het eerst 

assistentie zou verlenen aan de brug en oei was een stressvolle ervaring. Vooraf de benodigde 

schijfjes van de OPA voorzien van de benodigde lijntjes en met het team de peil punten afspreken. 

Met passer , kaart gradendriehoek , pen 

en papier werden afstanden genomen, 

en dan met lijnen vanuit het middelpunt 

uitgezet. Voor mensen niet bekend met 

dit systeem moet het abakabra zijn 

geweest. Van grotere schepen weet ik 

dat die van de wal werden geadviseerd 

maar dat heb ik zelf nooit meegemaakt. 

Met het intreden van “Daisy” werd de 

misnavigatie steeds nauwkeuriger, 

werden de parallelindexen in het 

computersysteem gezet en de vooraf 

vastgelegde peil punten. Ja maar voor je 

zover bent dat het overzichtelijk wordt 

moet je het zien, meevaren en dan de 

boel afkijken en herleiding tabellen 

kopiëren.  Met het intreden van 

elektronische kaarten en GPS zal de 

mistnavigatie wel anders geworden zijn.  

 

  

Piet van Tilburg in 

zijn jonge jaren 
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Informatie graag naar redactie@ngid.nl 

 

Door Krijn Pronk:  
Sjaak Mol, hij zat in de periode 1970-1971 bij mij in de korporaalsopleiding, helaas haakte Sjaak af. 

 

 

Door Willem van Ieperen:  
Roel Boerema, kwam in dienst Juli 1964 en zat in bak 222 tijdens de 

EMV in Hilversum. Volgde de RAPP 2 opleiding in Januari 1965 en is 

via de Karel Doorman  bij de Onderzeedienst terecht gekomen en 

heeft na 6 jaar de marine verlaten en is bij Philips gaan werken. 

 

 
 

Door de Stichting NGID:  

Fotomateriaal, boeken, lesmateriaal en andere met het NGID dienstvak gerelateerde artikelen voor 

het door de Stichting op te richten Historisch Archief Navigatie Gevechts Informatie Dienst. De 

bedoeling is om dit materiaal te gebruiken voor een 

overzichtstentoonstelling in de Nieuwe 

Operationele School om op deze manier 

het NGID gedachtegoed levendig te houden 

bij de jonge generatie  marine mensen. 

 
  

Verblijf 3J12 Karel Doorman 

http://www.artofbranding.nl/wp-content/uploads/2012/01/gezocht1.jpg
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Van alles wat…….. 

Beste Willem, 

hartelijk dank voor het toesturen van de draagspeld die ik gisteren ontving. Een kostbaar kleinood 

dat ik zuinig zal bewaren! Toen ik de twee gekruiste bliksemflitsen en de horizontale pijl ontwaarde, 

moest ik opeens denken aan die avond toen ik voor het eerst met mijn RAPP 2 onderscheidingsteken 

op mijn mouw de stad in ging, trots als een aap. Tot mijn teleurstelling vroeg niemand wat dat nou 

precies betekende, zodat ik kon uitleggen dat ik het mooiste brevet had behaald dat bij de Marine 

bestond... Ik ben dankbaar dat ik indertijd voor de Marine koos en nóg dankbaarder dat de Marine 

mij aanwees om naar NAVGIS te gaan. Die keuzes waren de start voor misschien wel de zes beste 

jaren van mijn leven. Hier in mijn werkkamer ligt nog altijd mijn (laatste) marinepet en nu heb ik er 

een mooie draagspeld bij. In goud nog wel. 

Nogmaals hartelijk dank. Met vriendelijke groet, 

Piet de Betué  Alkmaar.  

Beste Wim, 

Het was mij/ons een groot genoegen jullie op de school te mogen ontvangen. Ik vind het fijn om te 

horen dat jullie een geslaagde dag hebben gehad en, zoals besproken, zijn jullie van harte welkom 

om nog eens in de nieuwe school te komen kijken. Mijn voorstel zou zijn: voorjaar 2014. 

Met vriendelijke groet,  

KLTZ J.J. (Jacob Jan) Teertstra  Commandant  

 

Mijnheer van Ieperen.  

Bedankt voor de leuke dag in Den Helder. Ik heb ervan genoten. Eerst de lezing in het 

marinemuseum op dinsdag en ook daarna door Jaap van Veldhuis opgehaald worden met de auto in 

het hotel. Dat was erg aangenaam. Ik ben helemaal geschockeerd van de indrukken van de hele dag 

en vooral op de Nieuwe Werf de excursie daarop. Ik heb ook leuke foto’s opgestuurd gekregen door 

een fotograaf. Het lijkt wel of ik op een andere planeet geweest ben. Fantastisch. Ik word echt oud. 

Bedankt in iedere geval en tot ziens op de volgende dag door jullie samengesteld. 

Met vriendelijke groeten 

Liesbeth Dirks. 

Dag Willem,  

Mijn dank aan het bestuur voor de ontzettend leuke dag die jullie weer verzorgd hebben. Verzoeke 

mijn dank ook over te brengen richting Erik de Haan en Rene Wijbrands van de Opschool voor hun 

gastvrije ontvangst.  

Met vriendelijke groet, 

Hans van Diepen Den Helder 

Aan: het bestuur van de Stichting NGID. 
Hartelijk dank voor de geslaagde excursie op woensdag 25 april 2012! De "wereld" is in 40 jaar 
veranderd,dus ook de Kon. Marine. Wellicht niet alles ten goede! Met vriendelijke groeten,  

Krijn Pronk 
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Themadag Opschool: 

 Woensdag 25 april was het dan zo ver, wat lange tijd heel ver weg leek, is dan toch plotseling 

aangebroken. Aangezien ik in de reüniecommissie zit was ik er zelf natuurlijk ook wel mee bezig 

geweest, maar de waarheid gebiedt me te zeggen dat anderen er veel drukker mee geweest zijn. 

Maar goed, het was dan zo ver. Ik zou twee 

mensen die met openbaar vervoer naar Den 

Helder zouden komen ophalen op station Zuid. 

Beide heren waren keurig op tijd en samen 

met hen zijn we naar Willemsoord gereden.  

Natuurlijk zie je al zodra je het Marineterrein 

oprijdt dat er veel, heel veel veranderd is. Ik 

kom heel af en toe nog op de haven, maar ik 

ben immers al 26 jaar de dienst uit. En de tijd 

staat inderdaad niet stil. Na even gezocht te 

hebben bereikte ik met mijn gezelschap de 

Witte Raaf. Daar werden we ontvangen door Jaap die een naambordje en een NGID speldje voor ons 

had. Ik had de speld al, maar voor de meesten was het een geweldig leuke verrassing, zo’n NGID 

aandenken. Onder het genot van een kop koffie en een heerlijk broodje werden er oude contacten 

hersteld en nieuwe contacten gemaakt. Er was tussendoor nog even een openingswoord en om 

ongeveer 13.00 verplaatsten we ons lopend naar de Operationele School. Omdat ze al druk bezig zijn 

met het bouwen van een nieuwe school naast de oude, was de ingang verplaatst en dat voelde raar. 

Je komt dan van een heel andere kant binnen en op een of andere manier klopt dat gewoon niet. 

Maar er klopt meer niet, je herkent alles 

en toch is er niets meer hetzelfde. De 

gebouwen zijn nog precies hetzelfde aan 

de buitenkant, maar ze hebben nu 

allemaal namen en achter iedere deur 

zit tegenwoordig iets anders. Maar goed 

daarover straks meer. We werden als 

groep hartelijk welkom geheten en naar 

het auditorium van de ASTT gedirigeerd. 

En dat is de plek waar ik heel wat jaren 

heb gewerkt. En dan krijg je toch een 

beetje een schok, de gang is precies het 

zelfde maar als je de deur open doet 

klopt er helemaal niets van. Voor mij 

een rare gewaarwording. Echt alles was verbouwd, zowel het auditorium als de cubicles. Eigenlijk 

herkende ik niets meer. Ook alle apparatuur was natuurlijk in de loop van de jaren vervangen, maar 

de werkwijze was gelukkig niet heel veel veranderd en dat is dan weer wel fijn om te ontdekken. Ook 

hier op de ASTT werden we welkom geheten en hebben we een presentatie gehad over hoe het er 

straks op de nieuwe school allemaal uit gaat zien. Hartstikke leuk, maar natuurlijk wilde iedereen zien 

hoe het er nu op de nog oude school uitziet. En hoewel de een langer de dienst uit is dan de ander 

was het voor velen een herkenning en soms ook helemaal niet. Veel veranderd en soms vond je toch 

nog herkenbare dingen terug. En een van die dingen was een ouderwetse plottafel, als echte NGID er 
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gaat daar je hart even sneller van kloppen. We kregen een uitgebreide rondleiding over alle trainers 

met veel uitleg over hoe het er nu allemaal aan toe gaat. Het was erg leuk om dit allemaal weer eens 

terug te zien, zeker met het gegeven dat deze school, waar velen van ons heel veel voetstappen 

hebben liggen, er over een jaar niet meer is. Na de rondleidingen nog een laatste woord in het 

auditorium van de ASTT. Daar werden Olaf en ik verrast met een copy van ons afscheidsstukje uit het 

boek van de ASTT. Daar schreef iedereen die in  die periode afscheid nam een stukje in. En het deed 

me goed dat het boek, ook al wordt het niet meer als zodanig gebruikt, nog wel bestaat. Tot slot 

terug naar de Witte Raaf waar een heerlijke rijsttafel klaarstond en onder het genot van een drankje 

en een heerlijke maaltijd kwam er een einde aan deze zeer geslaagde dag. Ik heb mijn treinreizigers 

nog even naar het station gebracht en toen weer op huis aan. Voor mij niet heel ver, want ik woon 

nog steeds gewoon in Den Helder. Ik kijk met heel veel plezier terug op deze dag en kan alleen maar 

zeggen: Hopelijk zie ik jullie allemaal weer op 24 april 2013. Dan hebben we de grote reünie in 

Amsterdam, dus laat ik zeggen, tot dan. 

(Rieni Heemskerk.) 
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Hans Dijkhuizen is op 1 oktober 1959 in dienst getreden bij de Koninklijke Marine. Na een 

matrozenopleiding, heb ik een meer nautische opleiding gevolgd aan 

de Navigatie- Gevechts- Informatie school (NAVGIS) te Den Helder. 

Vanaf medio 1961 tot 1965 heb ik aan boord van verschillende 

schepen der K.M. gewerkt bij de navigatie, radar en meteo diensten. 

(o.a. Hr.Ms. de Ruyter, Hr.Ms. de Bitter,  Hr.Ms. Overijssel; Hr.Ms. 

Karel Doorman; Hr.Ms. De Zeven provinciën. Op 1 oktober 1965 ben 

ik in dienst getreden bij het voormalig Rijksloodswezen als Radarwaarnemer op de radarpost Tankhoofd 

te Rotterdam. Na een interne opleiding van 1 jaar, heb op één van de drukste trajecten van de 

Rotterdamse Waterweg het scheepvaartverkeer begeleid en geassisteerd…… Hans, wij als bestuur van 

de Stichting NGID hebben het vervolg van je artikel “VAN RAPP TOT DIRECTEUR KENNISCENTRUM 

LOODSWEZEN” met veel interesse gelezen en je kunt terugkijken op een fantastische carrière binnen 

het loodswezen. Ons verzoek is of je voor de volgende nieuwsbrief een artikel wil schrijven over de 

organisatie en werkwijze van het “Vessel Traffic Management  System” , om zodoende onze 

belanghebbenden meer inzicht te geven over  de te gebruiken protocollen en procedures binnen het 

VTS. Wij hopen dat je wilt meewerken en zien je artikel met interesse tegemoet. 

 

CDROM met fotoreportage van de themadag Opschool 

te koop is voor €3,75 incl. verzendkosten. Het bedrag 

overmaken op rekeningnummer:  54.80.16.267 t.n.v. 

Stichting NGID 1785SV300 onder vermelding van Foto 

CDROM Themadag 2012. 

 

Draag insignes NGID zijn te bestellen door €5,- over te maken op 

rekeningnummer 54.80.16.267 t.n.v. Stichting NGID 1785SV300 

onder vermelding van Draaginsigne NGID 


