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Van het bestuur:
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2013. We hopen natuurlijk dat u met veel plezier
terugkijkt op het jaar 2013. Voor het bestuur was de
reünie in de Dukdalf het hoogtepunt van het jaar en we
hopen ook voor u. Er is veel werk gestoken om deze
reünie tot een succes te maken. Het vele werk werd
mede veroorzaakt doordat op het laatste moment de
locatie gewisseld moest worden van Amsterdam naar
Den Helder in verband met de troonswisseling. Zoals u
dat gewend bent van de organiserende NGID-ers werd
deze "change op het WPP" keurig verwerkt en
aangepast. De vele positieve reacties tijdens en na de
reünie van de deelnemers gaven het bestuur weer
kracht om door te gaan met het organiseren van de
themadagen en reünies.
Ruim 60 aanmeldingen kwamen er binnen voor de
vaartocht a/b Zr. Ms. Evertsen op 14 november. Helaas
was er maar plaats voor 14 gelukkigen. De vaartocht was een groot succes en de meeste
deelnemers waren er toch wel van overtuigd dat het varen aan boord van een schip van de
Amstelklasse of een A/B jager totaal iets anders is dan het varen op een LCF. Het was een
geweldige belevenis om dit mee te maken. U kunt de belevenissen van een van de gelukkige
die mee mocht meevaren nalezen in deze nieuwsbrief. We hopen in de toekomst nogmaals
in aanmerking te mogen/kunnen komen voor een vaartocht. We laten het u weten.
Ook onze website op www.ngid.nl is aangepast en nog mooier en overzichtelijker geworden.
Klassenfoto's worden "op jaar" geplaatst en zelfs de namen van de cursisten staan bij de
meeste foto's. U weet niet hoeveel werk dat is om uit te zoeken wie er op de foto's staan.
Complimenten daarom voor de websitebeheerder en de redactie van de nieuwsbrief.
Door een te druk privé leven heeft onze vicevoorzitter (Gerrit Koopal) helaas zijn functie
beschikbaar gesteld. Wij willen Gerrit namens eenieder hartelijk bedanken voor alles wat hij
heeft gedaan voor onze stichting. Het ga je goed en we zullen je zeker blijven zien. In deze
nieuwsbrief staat de vacaturemelding voor de functie van vicevoorzitter en het bestuur hoopt
dan ook dat er een liefhebber zal opstaan om deze functie uit te voeren. Zonder een volledig
bestuur heeft een stichting geen levensvatbaarheid. Dus: meld u aan .
In de maand oktober en november werden wij opgeschrikt door het overlijden van vier
collega's, te weten Koos Kommers, Leo Verkamman , Bert de Leeuw en Hans Zethof. Onze
welgemeende condoleances aan hun familie, vrienden en bekenden. Zie ook verderop in
deze nieuwsbrief de In Memoriam van Koos, Leo, Bert en Hans. Een of meer bestuursleden
hebben bij de bij ons bekende overledenen een condoleance bezoek afgelegd of zijn bij de
uitvaart aanwezig geweest. Namens de stichting NGID is een rouwboeket aangeboden bij de
uitvaart
Zoals u zult begrijpen is het bestuur ook bezig met de toekomst van de Stichting NGID.
Oorspronkelijk is de stichting opgezet als zijnde een sterfhuisconstructie, de laatste NGID-er
doet het licht uit en dat is het einde van de Stichting NGID. De vraag is of wij dat willen. Het
kan ook zo zijn dat de Stichting NGID toenadering zoekt bij andere dienstgroepen met een
(mogelijke) binding naar de NGID. Deze leden zouden dan bv. "Vriend van de NGID" kunnen
worden in plaats van "donateur". Het bestuur is benieuwd hoe u hierover denkt en vraagt dan
ook uw mening en/of ideeën. Laat het horen via e-mail, brief of gastenboek op de website!
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Het bestuur van de Stichting NGID wil diegene die ziek zijn of lichamelijke gebreken hebben,
veel sterkte wensen. We hopen op een voorspoedig herstel en hopelijk tot ziens bij een
volgend evenement. Het is voor ons erg moeilijk om in te spelen op heugelijke
gebeurtenissen of gezondheidssituaties van onze leden. Wanneer u op de hoogte bent van
lief of leed van één van onze leden laat het dan even weten dan kunnen we uit naam van al
onze leden reageren met een kaart of bloemetje.
Wij vragen u ook om met ons mee te denken. Heeft u initiatieven of ideeën, kom
ermee en wij gaan er als bestuur mee aan de slag. Ik kan u verklappen dat het bestuur druk
doende is om een themadag te organiseren. De datum is vastgesteld op 7 mei 2014 en een
vaartocht(je) met een duikvaartuig is hierbij ingecalculeerd. De aanstaande themadag kan
helaas maar door 50 personen bezocht worden in verband met het aantal beschikbare
plaatsen aan boord van het duikvaartuig en de kazerne die we willen bezoeken. In januari
gaat u er meer van horen.
Rest ons nog om u een gezond en voorspoedig 2014 toe te wensen. Veel leesplezier.

Bestuurslid gezocht.
Vanwege drukke privé werkzaamheden van een van onze bestuursleden zoeken wij een
nieuw bestuurslid voor de functie Vicevoorzitter.
Van de kandidaat wordt verwacht dat: - Hij/zij over ruim voldoende tijd beschikt om
bestuursvergaderingen bij te wonen; Actief deelneemt aan zowel het planningsproces als
de voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden van reünies, themadagen en andere
stichtingsactiviteiten.
De kandidaat beschikt over een internet aansluiting en controleert zijn/haar e-mails (bijna)
dagelijks. (Enige) kennis van website ontwerpen en website structuren is een pré.
Informatie over de functie kunt u inwinnen bij de voorzitter (voorzitter@ngid.nl) of
secretaris (secretaris@ngid.nl) waar u ook uw aanmelding naar toe kunt sturen. In de
eerstvolgende bestuursvergadering (begin 2014) zal een keuze worden gemaakt uit de
respondenten.
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In Memoriam
Koos Kommers 28 augustus 1956 – 11 oktober 2013
Op de vroege morgen van zaterdag 12 oktober, bij het
uitlaten van onze hond, kreeg ik van een goede kennis het
verschrikkelijke nieuws te horen dat Koos op
vrijdagmiddag tijdens het uitoefenen van zijn grootste
hobby aan een hartstilstand was overleden. Het eerste
wat er bij je opkomt is ongeloof. Ik had de dinsdag ervoor
nog bij hem de jachthondentraining gevolgd en op
vrijdagmorgen een link naar hem doorgezet over het
berekenen van pensioenen, want daar had hij om
gevraagd. En nu: overleden.
Koos was medio vorig jaar na een prachtige marine carrière met LOM gegaan. Hij had veel
gevaren en drukke, verantwoordelijke (wal)functies uitgevoerd en nu wilde hij vooral gaan
genieten en dingen doen die hij leuk vond.
Na zijn LOM hebben we samen een EVC-project voor het ROC Kop van Noordholland
uitgevoerd. Dit project betrof het begeleiden van korporaals en matrozen bij het opstellen van
hun portfolio. Het was een functie die op het lijf van Koos was geschreven. Helaas stopte dit
project na een half jaar en kon hij zich gaan weiden aan zijn hobby's: zijn honden, de jacht,
jachthondentraining, vissen, koken en niet te vergeten zijn familie.
Een aantal weken voor zijn overlijden hadden we het weer eens over baantjes en toen gaf
Koos aan dat hij het allemaal wel zo lekker vond, een baantje hoefde eigenlijk niet meer van
hem. Hij had namelijk grote voldoening in zijn hobby's.
Afgelopen zomer is Koos met zijn gezin op vakantie geweest naar Indonesië. Het was een
prachtige reis en ze hadden genoten. Bij terugkomst had hij echter wat lichamelijke klachten
waarop de huisarts hem naar het ziekenhuis stuurde voor een volledig onderzoek. Er werden
tijdens dit uitgebreide onderzoek geen ernstige zaken gevonden maar Koos bleef wel kleine
klachten houden.
Op 11 oktober gingen ze op de eendenjacht. Op een bepaald moment zou Koos een
geschoten eend ophalen maar kwam niet meer terug. Zijn collega's vonden hem op de grond
met zijn hond naast zich. Reanimeren mocht niet meer baten.
Iedereen kende Koos. Bij de KM stond hij als een prima instructeur te boek, humorvol, eerlijk
en kennis van zaken. Vele functies heeft hij bekleed o.a. : duiker, aircontroller, Ass CCO en
instructeur Air Control. Zijn laatste functie was bij de SEMMV als Hfd. Instroom, een functie
die op zijn lijf was geschreven want Koos was een echt mensen mens.
Een kleine man maar een groot mens is van ons heengegaan.
Onze gedachten gaan uit naar Greta, Eline en Madeleine en verdere familie. Veel sterkte.
Aad Hortensius
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In Memoriam
Leo Verkamman 19 november 1953 – 17 oktober 2013
Ik wist al dat Leo ziek was maar zijn overlijden
kwam toch nog zeer onverwacht. Enkele weken
voor zijn overlijden mailde hij ons dat hij
vanwege zijn ziekte niet meer aan Stichtings
activiteiten kon deelnemen maar graag op de
hoogte wilde blijven van het wel en wee van de
Stichting NGID. Deze wens van hem heeft
helaas niet zo mogen zij.
Leo zat in de jaren zeventig van de vorige eeuw
bij mij aan boord van Hr. Ms. Drenthe en was
daar paai commando centrale. In die periode
kwam hij over als leergierig, kon goed met mensen omgaan en was altijd in voor een lolletje.
Leo heeft snel carrière gemaakt binnen de Koninklijke Marine. Doorliep de rangen binnen
het NGID dienstvak snel en sloot zijn carrière binnen de Koninklijke Marine af als LTZ 1.
Na zijn diensttijd was het tijd om te gaan genieten en samen met zijn vrouw Ria te gaan
reizen. Op onze reünie van 2011 hebben we nog uitgebreid gesproken over deze plannen
en natuurlijk oude herinneringen opgehaald over onze tijd samen op de Drenthe. Hij sprak
toen de wens uit nog eens bijeen te komen met het commando centrale team van die tijd.
Leo dat was je jammer genoeg niet gegund. Je werd vrij snel na onze ontmoeting ziek en je
strijd om deze ziekte te overwinnen heeft niet mogen baten.
Leo, ik weet het zeker dat gedurende toekomstige bijeenkomsten van de Stichting NGID nog
veel herinneringen zullen worden opgehaald en jouw naam daar regelmatig bij zal vallen. Je
zult vanaf boven op ons neerkijken en je bulderende lach zal daar klinken wanneer jouw
naam valt bij onze verhalen.
Wij wensen zijn vrouw Ria, zijn kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe bij
het dragen van dit verlies.
Namens de Stichting NGID,
Willem van Ieperen
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In Memoriam
Bert de Leeuw 9 juni 1953– 3 november 2013
Geheel onverwacht is overleden onze collega Bert de Leeuw.
Bert was een NGID er in hart en nieren. Hij stond aan de basis
van vele veranderingen die doorgevoerd moesten worden
binnen de Operationele school in de jaren tachtig van de
vorige eeuw.
Zo heeft Bert veel bijgedragen aan de opzetten van de sectie
Operationele Informatie Verwerking. Hij was goed in crisis
management en nam veel collega’s onder zijn hoede in de
moeilijke overgang van manuaal werken naar het werken met
geautomatiseerde systemen.

Bert wij zullen je altijd herinneren als een fijn collega, die altijd klaar stond voor een ander en
die voor elk probleem een oplossing wist. Opgeleid op de Navigatie Gevechts- Informatie
School en zich later op de Operationele School moeiteloos aanpaste aan de nieuwe
doctrines.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en verdere familie veel sterkte toe bij het dragen van dit
verlies
Namens de Stichting NGID’
Willem van Ieperen

Behouden vaart

Koos…….
Leo…….
Bert…….
Hans……
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In memoriam
Hans Zethof 2 mei 1957 – 23 november 2013
Ik schrok toen ik hoorde dat Hans Zethof was overleden. Zoals in de rouwadvertentie stond:
moegestreden. De laatste keer dat ik Hans zag was tijdens onze
laatste reünie. We haalden nog herinneringen op over de Kortenaer
en speciaal onze Stanav-periode die qua havens erg zouteloos
was, maar waar de collegialiteit aan boord veel goedmaakte. Ik heb
met Hans wel eens een biertje gedronken. Want we hadden als
oorlogswachtsdivisie de gewoonte om na een oefenperiode het
glas te heffen op de goede afloop. Ik heb Hans leren kennen als
een goed vakman met het hart op de juiste plaats. Hans kon niet
tegen onrecht en als hij of zijn wacht divisie onheus bejegend werd
kwam hij in het geweer. Dit werd hem niet altijd in dank afgenomen,
maar het typeerde Hans, recht door zee en het opnemen voor zijn
personeel. Hans, moegestreden, ik hoop dat je nu je rust vind. Wij zullen bij een
eerstvolgende gelegenheid het glas op je heffen en je herdenken als een fijne collega.
Wij wensen allen die hem dierbaar zijn veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
Namens de Stichting NGID,
Willem van Ieperen.

Commando Centrale team Hr Ms Kortenaer
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Oscar Delta. (P de Betue)

In april 1958 vloog ik met een super
Constellation van de KLM naar Nieuw
Guinea en kwam, als Matr.1 Rapp1.,
terecht in het marinekamp Sorido op het
eiland Biak. Al na een paar dagen was het
me duidelijk dat het vooruitzicht om
achttien maanden op die plek te moeten
blijven, alles zou gaan vergen van mijn
aangeboren optimisme. Op z'n zachtst
gezegd! Met het werk trof ik het ook al
niet, want ik werd opnieuw 'paai', nu van
een barak. Dus veegde, boende en
poetste ik dagelijks van baksgewijs tot
vastwerken en ging 's middags zwemmen
op de Waterbasis in tropisch warm water
dat zo helder was dat je moeiteloos tot op
de bodem, zes, zeven meter diep, kon
zien. Of ik ging oefenen op mijn saxofoon,
die ik met veel gedoe op de kop had
getikt. Na een maandje werd ik 'bevorderd'
tot tuinman en zwierf ik met een
motormaaimachine over de gazons bij de
huizen van de walplaatsers, even buiten
het kamp, geassisteerd door een Papoea
jongen. Zijn naam was Jacob en ik kon het
prima met hem vinden. Tot ik op een
middag de Wambrau ontdekte, een
marinesleepboot die van een reisje terug
kwam en op de boei bij de waterbasis
afmeerde. Het was liefde op het eerste
gezicht en het is ook nooit meer over
gegaan. Een paar weken later had ik me
aan boord gezeurd. Ik ben de Schipper in

het kamp die mij liet overplaatsen eeuwig
dankbaar gebleven: als het waar is dat er
een marine-hemel bestaat verdient hij een
ereplaats aan de rechterhand van Michiel
de Ruyter! Hr.Ms.Wambrau was ongeveer
24 meter lang en op haar sleepdek zes
meter breed. Ze had een vaste bemanning
van zes man. Ze was vanuit Nederland
aan dek van een KPM-er naar Singapore
gebracht en vandaar onder begeleiding,
maar op eigen kracht, naar Biak gevaren.
Dat was link want de Wambrau was als
havensleepboot gebouwd. Maar ze had de
overtocht glansrijk volbracht. Ik was in mijn
element! Al op de dag dat ik aan boord
werd geplaatst werd ik verschrikkelijk
zeeziek tijdens mijn eerste reisje naar

Woendi, een naburig eiland waar we
voorraden gingen brengen. Dat was mooi,
dan had ik dat alvast maar gehad en kon
mijn lichamelijke constitutie wennen aan
de merkwaardige bewegingen van dit
kleine schip. Wennen aan de bemanning
ging probleemloos. Wij hadden een toffe
club, onder leiding van bootsman
Riemens, een gesloten Zeeuw maar een
man die zijn vak verstond. Hij bewees dat
het niet persé nodig was om veel goud op
je mouw te hebben om een goed zeeman
te zijn. Na een week had hij mij 'de maat
genomen' zoals hij zei en bombardeerde
me tot 'paai'. Maar dit keer was het leuk: ik
werd paai-brug, wat betekende dat ik
havenroerganger werd en de zorg kreeg
voor het stuurhuis, het seindek en alles
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wat daar thuis hoorde. Zoals zeekaarten,
seinvlaggen en de radio. Ik was tenslotte
Rapp, zei hij.Ik verbaasde me over het
geluk dat mij ten deel viel: mijn leven werd
steeds maar mooier...Het eerste wat me te
doen stond was het 'updaten' van onze
spullen. De set seinvlaggen was niet
compleet, de zeekaarten waren al in geen
jaar meer bijgewerkt (ik vond een laatje vol
nautische berichten over veranderde
havenlichten, verplaatste boeien en
ontdekte ondieptes) en onze radio was
waarschijnlijk
nog
nooit
gebruikt.

Handboeken
of
formulieren
om
telegrammen op te stellen hadden we niet.
Kortom, de man die ik had afgelost was
meer matroos dan Rapp geweest. Bij mij
was dat andersom en dat beviel de 'boots'
wel.'Wat is ons callsign eigenlijk?' vroeg ik
hem op een keer.'Callsign?' bromde hij:
'moet ík dat weten?' Dat was waar: ík
moest dat weten. Dus maakte ik op een
dag een afspraak met het hoofd van de
radiokamer in het kamp en legde hem mijn
problemen voor. Een uurtje later keerde ik
terug met een doos vol codeboeken,
procedurevoorschriften
en
telegramformulieren. Ik kreeg zelfs een paar
pennen mee!. En ik wist nu ons callsign:

Oscar Delta! Ik had ook een handboek
voor het bedienen van onze radio. Dat
was een klein radiotelefonie setje van het
merk PYE dat ik nooit eerder had gezien.
Het handboek vertelde me dat de
installatie werd aangeduid als CAT 619.
Op een middag toen we rustig op onze
boei bij de waterbasis dobberden (en er
dus niets rampzaligs kon gebeuren), trok
ik de stoute schoenen aan. Ik zette een
schakelaar omhoog en een controlelampje
begon te branden. Ik plugde de
koptelefoon in en de 'mike'. Er klonk
geruis, verder niets. Ik luisterde er een
paar minuten naar. Toen nam ik een
besluit. Ik drukte de schakelaar op de mike
in en zei: 'Biak, Biak, this is Oscar Delta,
Oscar Delta, do you read me? over'. Zo
had ik dat op NAVGIS geleerd. Ik hoorde
mijn eigen stem metalig door de
koptelefoon, maar er gebeurde niets. Ik
herhaalde mijn oproep een keer of tien. En
toen schrok ik me lam. 'Osacar Delta, this
is Biak, I read you loud and clear, over.'
klonk het hard door de koptelefoon. Een
ogenblik later nam een gevoel van triomf
de plaats van schrik in.' Biak, this oscar
delta, this was a test. We have a radio
connection now. Thank you and out.' En
zo was het: 'Oscar Delta' was terug in de

lucht!Die
stugge
Zeeuw
grinnikte
warempel toen ik het hem ging vertellen.
Inmiddels hadden wij in het kader van een
opleidingsproject, een Papoea jongen aan
boord gekregen. Zijn naam was Johannes.
Hij had in Hollandia een korte nautische
opleiding gevolgd en bleek een intelligente
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en waardevolle kracht aan boord te zijn.
Hij was ook een beminnelijke knaap en ik
kon heel goed met hem opschieten. Op
een keer stond hij in het stuurhuis aan het
roer en hoorde mij bezig met het
versturen van berichten. Na afloop van
onze wacht hield hij me aan dek staande.
'Ini Oscar Delta apa?' wilde hij weten (wat
is Oscar Delta?). Ik legde hem uit dat dat
onze radio roepnaam was en zei er voor

de grap bij dat dat heel geheim was, dus
dat hij dat aan niemand mocht vertellen. Ik
zag hoe zijn grote bruine ogen begonnen
te glimmen van trots: hem was een
marinegeheim toevertrouwd! Als ik hem
daarna ergens op een afgelegen plekje
tegenkwam, keek hij me aan en zei
zachtjes achter zijn hand :'Oscar Delta'.
Vervolgens grijnsde hij en legde zijn
wijsvinger over zijn dikke lippen.

ACP-165 Operational Brevity Code.
door Jaap Veldhuis

In de vorige nieuwsbrief schreef ik over de ACP165 codewoorden, een vak dat tijdens de
RAPP opleiding werd gegeven. Ik schreef over de codewoorden Mae West en Davy Jones.
Beide betreffen drenkelingen welke wel of niet een reddingsvest dragen. In deze nieuwsbrief
weer een bijdrage met de willekeurige codewoorden Brownie en Skunk.

Brownie.
>> Ik herinner me het codewoord
‘Brownie’. Het stond voor fotoapparatuur,
veelal
gebruikt
in
(verkennings-)
vliegtuigen. Zo vroeg de ‘aircontroller’
tijdens de naderingsprocedure van ‘Long
Range Maritime Patrol’ vliegtuigen, als
vast onderdeel van de checklist, of het
was uitgerust met een Brownie. Wie
herinnert zich niet de vele verkenningsfoto’s van Russische eenheden, Elints
enz. die met een Brownie zijn gemaakt.
Het codewoord was o.a. een afgeleide van
het toen ter tijd bekende Amerikaanse
Brownell concern dat apparatuur voor de
fotografie maakte.

de Brownie camera

De Kodak Brownie camera maakte zijn
debuut rond 1900 en werd verkocht voor
één dollar. In het eerste jaar alleen al,
werden er 100.000 van verkocht. De
Brownie camera maakte fotografie mogelijk voor amateurs en stelde de middenklasse in staat hun eigen ‘snapshots’ te
maken. Eastman Kodak (multinational,
opgericht in 1881) introduceerde de
nieuwe ‘Brownie-one-dollar-box-camera’ in
1900 met een immens grote advertentie
campagne. De naam Brownie werd door
Kodak op de eerste plaats gekozen
vanwege een erg populair kinderplaatjesboek met dezelfde naam en op de
tweede plaats omdat de camera initieel
werd geproduceerd voor Kodak door
Frank Brownell uit Rochester, New York.
Nu, jaren later, denk ik bij Brownie niet
alleen meer aan het oude codewoord
maar meer aan het chocolade cakeje dat
na Amerika en Engeland nu ook bekend is
in ons land en zijn weg vindt naar menig
zoetekauw.

Frank Brownell
1859-1939
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Skunk
Skunk, het codewoord dat iedere RAPP
en MARVA Plotter wel eens heeft gebruikt.
De Skunk, het ongeïdentificeerde
of
vijandelijke bovenwater contact. Ieder
radarcontact dat buiten zichtafstand
opdook kreeg onmiddellijk het label
‘Skunk’ gevolgd door een letter (en later
een vier cijferige) trekaanduiding.

De skunk (Mephitis mephitis)

Skunk B en C op een tactisch plot

De Skunk is een stinkdier dat zijn naam
dankt aan zijn manier van verdedigen. Als
een stinkdier zich bedreigd voelt, spuit hij
een zeer stinkende vloeistof over zijn
vijand. Het stinkdier waarschuwt eerst zijn
belager voordat hij de vloeistof spuit. Zijn
wit-zwarte vacht laat hij dan bewegen.

Meestal is dit al genoeg om zijn tegenstanders te verjagen. De geurklieren van
het stinkdier kunnen verwijderd worden.
Op deze manier kan het stinkdier ook
gehouden worden als huisdier zonder zijn
verzorgers te bespuiten. Het bekendste
stinkdier is de gestreepte skunk (Mephitis
mephitis) uit Noord-Amerika.
Tegenwoordig wordt het woord Skunk ook
gebruikt voor een Marihuana soort. Dit zal
in ons geval niet worden bedoeld……

Wikipedia

U vindt informatie over de
‘Navigatie Gevechts-Informatie
Dienst’ ons ook op Wikipedia.
Kijk er eens naar en mocht u
aanvullingen of correcties
hebben dan kunt u dat
doorgeven aan de heer Jan Rook,
hij is de bewaarder van het
Wikipedia artikel.
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Woordzoeker
Deze bladzijde even uitprinten en dan…. zoek de woorden. Geen woorden achterste voren,
letters mogen meerdere keren gebruikt worden. Veel succes.
NGID - DA – KAARTENPAAI - PLOTTEGEL - CPA – HOT – TPO – DIPPER - SCA – MPA –
UHF - PONY – PLOT - RAPP – BOGEY – UPPER – LW - SKUNK – LOWER – RISER –
RACKET – DOGBOX - SINKER – VECTAC – GEOREF – PASSER – POSSUB - MADMAN
– ANGELS – KINGPIN - FEATHER – ZW – CERTSUB – PROBSUB – SLAMEYE –
TALLYHO – BROTHER – HEADSET - VULCANO - PELICAN – INTERCOM – BULLRING BEELDKAST – VETPOTLOOD - DOTJE – OBO - BLOODHOUND – ROLLINEAAL –
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Een bijna aanvaring-

Eerst even voorstellen, Frans Bianchi is de naam, thans 62 jaar oud. Dienst gedaan bij de
KM van 1967 tot 1976. Via matroos, rapp. 2 en rapp 1 en begin jaren '70 de
korporaalsopleiding gevolgd op NAVGIS. Daarna de plaatsing aan boord van Hr. Ms. De
Zeven Provinciën. Namen van collega´s korporaals NGID die gelijktijdig waren geplaatst aan
boord van `De Zeven` zijn me helaas ontschoten, behalve die van Max van Wijk . Er waren
er uiteraard meer. Behalve het leiden van een bak en een wachtdivisie, was een van mijn
neventaken, chef kaartenkamer en les geven in luchtverdediging in de luchtverdediging
centrale aan boord.
In het najaar, begin 70er jaren, werd een reis ondernomen naar de USA. Behalve veel
oefeningen onderweg,
was vlagvertoon in diverse
Amerikaanse steden aan de Oostkust het hoofddoel. De
route liep via het noordelijke deel van de Noordzee. De
passage zou via een zee-engte ten noorden van de
Orkney Islands plaats vinden. Mijn divisie had de 1e
wacht. Door ons werd, onder mijn verantwoording, de
commando en radarcentrale bemand. Het zeeplot werd
zoals
te
doen
gebruikelijk
bijgehouden.
De
meteorologische dienst voorspelde dichte mist....rustige
zee. Door mij was de zeekaart vooraf uitvoerig
bestudeerd en ik stelde vast dat de route door een zeeengte voer. Wat ik mij herinner van de geografie was de
relatief nauwe doorvaart, alsmede geaccidenteerdheid
van de eilanden. Dit kon inhouden dat er diffractie
gebieden zouden ontstaan ! Bij het naderen van de
passage, ik vermoed thans enkele 10 tallen zeemijlen daarvoor, besloot ik een extra
radarkast (ZW) te bemannen. Tegelijkertijd besloot ik fysiek naar de navigatiebrug te gaan
om aan de dienstdoende officier van de wacht voor te stellen, twee extra uitkijken op de
beide brugvleugels te posteren. Dit alles vanwege de bijzonder dichte mist en de te
verwachten eerder vermelde diffractie gebieden. Het zicht was tussen 50-en ik schat 100
meter.
De officier van de wacht betrof een LTZ 1 verbindingsofficier. Op dat moment trof ik behalve
het gebruikelijke personeel , de commandant, enkele jongere officieren en de Schout Bij
Nacht aan op de brug. De officier van de wacht wees mijn voorstel extra uitkijken op beide
brugvleugels te posteren van de hand met de woorden: "Is niet nodig...we redden het wel " Ik
ben na dit korte intermezzo teruggegaan naar de commando centrale en stelde vast dat mijn
mensen hun werk voortreffelijk uitvoerden. Iets voor middernacht werden wij afgelost door de
Hondenwacht. Mijn aflosser was Max van Wijk en zijn mensen. Door mij werd een Sitrep
aan Max doorgegeven, inclusief mijn kort daarvoor gedane voorstel aan de brug extra
uitkijken te posteren en de afwijzing door de officier van de wacht.
Personeel van de hondenwacht nam op de gebruikelijke wijze het plot en de radar over van
de 1e wacht. Waarop wij de commandocentrale verlieten. Ik besloot om in het korporaals
verblijf iets te drinken om kort daarna naar de tampat te gaan. Op dat moment wist ik nog
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niet dat het een lange nacht zou worden. Ik had net een 1e slok van mijn biertje op...toen ik
de scheepshoorn een reeks hoorde uitstoten. Hetgeen betekende "Gevaar voor aanvaring".
Ik voelde dat het schip sterk overhelde. Scheepsmotoren draaiden ineens op volle toeren.
Kort erna werd er hard op de deur van het korporaalsverblijf gebonsd en stormde er een
rapp 'er van de hondenwacht het verblijf binnen ...onderwijl mijn naam en rang roepend. Hij
straalde paniek uit. Ik wist gelijk dat er iets ernstig mis was en had een vervelend voorgevoel.
De Rapp-'er riep dat ik gelijk naar de brug moest komen en me bij de commandant moest
melden. Ik kan me niet herinneren de trappen naar de brug zo snel te hebben
genomen....mijn hart klopte in mijn keel. Toch besloot ik eerst even langs te gaan bij de
commando centrale. Daar trof ik grote bedrijvigheid aan en op mijn vraag aan mijn aflosser
Max wat er "loos"was..riep hij naar me dat er een bijna aanvaring had plaats gevonden. Ok..
dacht ik Bianchi...daar ga je dan en ik vervolgde mijn weg naar de brug. Daar was, zoals ik
waarnam de rust redelijk weergekeerd en het was uiteraard aarde donker. Ik begreep dat
door het uitwijken (gelukkig) een aanvaring was voorkomen. Wel zag ik, dat, terwijl ik
hijgend arriveerde, veel goud mij tegemoet kwam. Ik begaf mij naar de mouwen met de
meeste gallons (vier stuks per mouw) , sprong in de houding en meldde me onder het
stamelen van de woorden: "Commandant..korporaal Bianchi meldt zich" En passant zag ik
in mijn ooghoeken dat de Schout bij nacht in zijn eigen "zeestoel" had plaats genomen. Het
schoot door mijn hoofd...ik heb de "hoofdprijs". Bulderend riep de commandant mij toe:"Zo
dus U bent korporaal Bianchi. Door Uw fouten zijn we ontsnapt aan een aanvaring. U zult er
van lusten. Ik zal er persoonlijk voor zorg dragen dat U niets meer wordt bij de Marine" !! Of
woorden van gelijke strekking. Geloof me op dat moment voelde ik het dek onder me een
beetje bewegen en bepaalde delen van mijn lichaam knepen zich samen. Ik heb die nacht
geen oog dicht gedaan.

Feiten:
Er werd direct een commissie samengesteld en een
diepgaand onderzoek ingesteld. Scheepsjournaal en
zeeplot werden belangrijke getuigen in het onderzoek.
Bovendien werd personeel van de 1e en de Hondenwacht
aan een getuigen verhoor onderworpen. Dit gold uiteraard
ook voor mij en mijn aflosser Max. Ik kreeg als raadsman
een LTZ 2 oc toegewezen. Dit bleek een kundig en
integer persoon te zijn. Gebleken was dat in de zee-engte
achter een relatief klein eiland (een bult zogezegd) over
bakboord een diep geladen volle zeetanker vanuit het
diffractie gebied recht op Hr. Ms. De Zeven Provinciën
afvoer. Ons schip had door een noodmanoeuvre en
hoornsignalen ternauwernood een aanvaring kunnen
voorkomen. Voorts bleek later uit het onderzoek dat, gezien het slechte zicht, en het nauwe
vaarwater ,ons schip met te hoge snelheid voer.
Gaande het onderzoek werd mijn overtuiging dat Max en mij niets te verwijten viel steeds
sterker. De zeeplots bleken perfect te zijn opgemaakt. De getuigen verklaringen wezen
erop dat ik als verantwoordelijke in de commandocentrale alles had gedaan wat van mij
verwacht mocht worden...ja zelfs meer dan dat, namelijk extra radarkast bemannen.
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Volledige bezetting van het zeeplot en het voorstel aan de brug extra uitkijkposten op beide
brugvleugels. De bijzonderheden waren correct aan de Hondenwacht overgedragen.
Inmiddels gingen verhalen aan boord als een lopend vuurtje en had zich een flink aantal
korporaals zich uitgesproken als fan van Max en mij. Het gaf de indruk dat er zich een
fanclub had gevormd. Al met al werd de reis richting USA vervolgd en het onderzoek
voortgezet.
Uiteindelijk volgde parade op volle zee, bakboord brugvleugel. Max en ik in pakkie deftig. De
volledige onderzoekscommissie en betrokkenen, was aanwezig. Ook aanwezig waren zo'n
vijftien collega korporaals. Netjes aangetreden buiten op de brugvleugel...de fans. Max
moest als 1e verschijnen. Ik wachtte buiten en hoorde dat Max zijn oren aardig werden
gewassen. Ik verkeerde al enige tijd redelijk in verontwaardiging vanwege mijn aangetaste
rechtsgevoel, door enige afwezigheid van schuld bij zowel Max als mijzelf. Dit was ons
vooraf door degene die het onderzoek leidde verteld. Toen was ik aan de beurt. Voor mij
stonden de als arrogant bekend staande commandant, de onderofficier van politie, enkele
leden van de onderzoekscommissie en mijn raadsman . De LTZ 1 verbindingsofficier die ten
tijde van de bijna aanvaring, de verantwoordelijke officier van de wacht was bleek eveneens
present.
Daar sta je dan. Ik had het gevoel dat ik het onderste deel van een trechter was. De "sh...t"
gaat er bovenin en zal op het laagste niveau terechtkomen. Op mij en Max dus !!
De aanklacht werd voorgelezen. Feiten voorgehouden. Resultaten opgesomd. Mijn
raadsman pleitte onschuldig....noem het vrijspraak. Ik kon iedereen recht in de ogen kijken
en probeerde dat bij de LTZ 1 officier van de wacht ook te doen, echter hij ontweek mijn
blikken.
Daarna nam de commandant het woord. Ik werd indringend aangekeken. Mij werd op de
gebruikelijke geaffecteerde wijze voorgehouden hoe de bijna aanvaring was verlopen en wat
de gevolgen waren geweest als de aanvaring had plaats gevonden. IK merkte dat de
commandant mij met moeite toebeet: " Desondanks is U dienaangaande niets te verwijten" .
Hij vervolgde: "En korporaal Bianchi heeft U nog iets toe te voegen aan deze zaak.
Mijn antwoord luidde: "Jawel commandant..dat heb ik. Mijn maat en ik hebben vanaf het
begin van dit voorval de overtuiging van onze onschuld gehad. Lang werden we in
onzekerheid gehouden. Wat ik mij nou afvraag...wat gebeurt er nou met hem "daarbij de LTZ
verbindingsofficier aanwijzend...en ik vervolgde: "Ik ,en mijn aflosser hebben alles gedaan
wat er van ons verwacht mocht worden...zelfs meer dan dat. Mijn voorstellen aan de
dienstdoende officier van de wacht werden van de hand gedaan. Ik ben het niet eens met de
rechtsgang van zaken." Welnu..het was een zonnige..heldere dag..maar geloof me er brak
onweer los. De commandant liet zijn geaffecteerde toontje varen en ik hoorde uitdrukkingen
die een man van zijn kaliber niet waardig zijn. Wat me is bijgebleven is dat ik insubordinatie
(verzet tegen de overheid) had gepleegd. Desondanks kon ik een grijns op mijn gezicht niet
onderdrukken. Ik mocht rechtsomkeert inrukken..hetgeen ik deed. Buiten gekomen stond de
fanclub, waaronder Max, mij op te wachten, gespannen naar mijn (overigens grijnzende)
gezicht te kijken. Nadat ik de uitslag van de parade aan de fanclub had
medegedeeld...ontstond er spontaan een applaus en gejuich. Hetgeen door Max en mij
uitermate werd gewaardeerd. Ik vermoed dat de "Cheer UP' van de fanclub bij de
commissieleden niet onopgemerkt is gebleven.
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Wat als:
Blijft onverlet de schuldvraag, dat als de aanvaring had plaats gevonden, de gevolgen
catastrofaal waren geweest. Ik meen me te herinneren dat we toen een bemanning hadden
van circa 800 koppen. Je moet er niet aan denken dat dit had plaats gevonden. Ik had toen
de leeftijd van 22 jaar. Dit was voor mij en Max de 1e trip als korporaal. Na dit voorval
besefte ik wat een immense verantwoordelijkheid je droeg..zeker op die leeftijd. Ook hoe
belangrijk ons mooie dienstvak blijkt te zijn.

Hoe ging het verder:
Na in 1976 de dienst te hebben verlaten, ben ik bij de politie Rotterdam gaan werken. Ik heb
ongeveer 20 jaar in de criminaliteit (waaronder talloze narcotica onderzoeken) gewerkt. In
het kader daarvan ook tal van onderzoeken gedaan die mij naar een aantal wereld delen
leidde. Vanaf 1994 ben ik gaan werken bij de rivierpolitie Rotterdam. Behaalde onder andere
alle mogelijke diploma's voor de binnen- en kustvaart. Functioneerde gedurende vele jaren
als schipper en (zee) kapitein op de prachtige zeewaardige schepen van, thans de
Zeehavenpolitie Rotterdam. Ik voer regelmatig als gezagvoerder in dichte mist of slecht weer
op zee en ging diverse malen voor in SAR operaties op zee, waarbij mijn NAGI verleden en
kennis van nautisch Engels niet onopgemerkt bleven bij de deelnemers !
Echter bij dichte mist, dwaalde mijn gedachten wel eens af naar het hierboven beschreven
voorval. Thans, sinds juli 2013 met pensioen. Het is goed geweest !
Hoe ging het Max. Welnu Max is bij de Koninklijke Marine gebleven en heeft een mooie
loopbaan gevolgd, eerst als onderofficier..en uiteindelijk geëindigd als vakofficier. Hoe mooi
kan het zijn. Max ging op zijn 50e met pensioen en vervuld sinds die tijd tal van taken als
vrijwilliger en bepaalde vormen van hulpverlening.
Frans Bianchi & Max van Wijk
f.bianchi@chello.nl

Vaardag 14 november 2013
Door Richard Bakelaar

Vandaag mochten 14 NGID’ers, tezamen met
ongeveer 200 andere gasten, meevaren op Zr.Ms.
Evertsen.
De Evertsen is het vierde luchtverdedigings – en
commando fregat (LCF) uit de ‘Zeven Provinciën’
klasse. De schepen behoren tot de modernste
schepen van deze tijd en zijn de nieuwste fregatten
van de Koninklijke Marine.
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De vaartocht van deze dag was voor werving en selectie maar rondkijkend was het meer een
vaartocht voor ‘ouderen’.
Bleek later dat de Evertsen al vaartochten had gehouden voor jongeren.
De gasten kwamen uit heel Nederland en de groepen waren heel divers ; marine,
luchtmacht, gerechtelijke macht, koopvaardij, diverse stichtingen al dan niet gerelateerd aan
de marine of maritieme instellingen.
Rond 10.00 werden wij ontvangen in de hangaar voor een welkomstwoord en
veiligheidsbriefing. EN waar de zeeziektepillen verkregen konden worden want het was echt
Hollands herfstweer met veel wind, kou en regen.
Eenmaal buitengaats kregen wij een hogevaarts demo
van rond de 30 knopen. Met de zeegang erbij toch wel
weer een enerverend iets. Op de Noordzee joinden we
Zr.Ms. van Speijk die schietproeven uitvoerde in het
EHR8 schietgebied.
Ondertussen waren de gasten ingedeeld in groepen
van 20 met 2 begeleiders. In onze groep zaten
nagenoeg alle NGID’ers. Wij gingen eerst naar de
commando centrale.
Voor velen was dit een openbaring ( de oudste onder ons was al 33 jaar ‘met pensioen’)
Geen donker hol meer , maar een soort van daglicht centrale vol met rechthoekige
beeldschermen gevuld met gekleurde symbolen. Het gekleurde land leek wel een atlas. Voor
de oud A en B jager gasten leek dit wel een SF ruimte. Alles werd automatisch geïnitieerd.
Geen ouderwetse groen/witte radar blips meer te zien. Je kon zelfs op een metersgroot
scherm naar buiten kijken . En alles in één ruimte ; lucht, zee, onderwater, vuurleiding.
Een paar NGID’ers konden het weer niet laten en initieerden zelf handmatig een aantal
luchtcontacten. Ik weet niet of ze een koers en vaart meekregen zoals vroeger, uit
speelsheid, aan een referentiepositie een aantal lijnstukken werden gekoppeld , in de vorm
van een raket of auto, die dan na een dag of wat ineens aan de andere kant van je
beeldscherm tevoorschijn kwam.
De kpl aircontroller gaf nog wat uitleg over zijn stage-loper. Een soort leerling aircontroller die
na 4 weken opleiding op de Opschool, aan boord praktijk moet opdoen en uurtjes moet
maken in het dirigeren van helo’s binnen 6 mijl van het
schip. Daarna weer naar de Opschool voor de verdere
tactische opleiding.
Na de comcen werkte de navigatie van een deel van
de groep niet meer zo best want we waren de rest kwijt.
Dan maar zelf op pad.
Na een prima ‘blauwe hap’ weer naar buiten voor een
demo sailpass van de ‘van Speijk’ en een korte flypass
van een NH90 helo.
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Vanwege het weer werden andere demo’s afgelast
zoals Frisc varen en BOZ’en. Verder gegaan met
rondleidingen over kombuis, machinekamer, wasserij,
slaapverblijven etc.
Wat een luxe allemaal.
Rond 15.30 afgemeerd; nog even een groepsfoto
gemaakt en koud maar voldaan huiswaarts gekeerd.
Al met al een zeer geslaagde dag geweest. Leek ook
weer op een kleine reünie van NGID’ers.

N.B. En weer kwam het waargebeurde verhaal van 42
jaar geleden naar boven. Een KPL NGID werd in
Schagen (in het donker) aangehouden door de politie
vanwege het onverlicht rijden op een fiets en zou een boete krijgen. Hij moest zijn
legitimatiebewijs tonen. Agent vroeg “wat betekent KPL NGID” ?.
Deze zei” korporaal Nederlandse Geheime Inlichtingen Dienst”
doorgaan.

en mocht , zonder boete,

Deelnemers vaartocht Zr.Ms. Evertsen
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De wereld van de Aircontroller (Door Tom Noordeman)
Ben vanaf de rang van KPL t/m AOO
HDO/aircontroller geweest. Daadwerkelijk
geplaatst als aircontroller in de rangen
KPL, SGT en SMJR aan boord van
diverse schepen. Vervolgens bij de NL/BE
Operationele School in de functie van
instructeur aircontrol en uiteindelijk als
chef van deze sectie.
Destijds, op NAVGIS, was de initiële

aircontrol opleiding geïntegreerd in de
korporaalsopleiding. Men kon tijdens de
opleiding het “interim ticket” behalen. Dit
ticket stelde op zich niet zoveel voor; er
waren maar weinig situaties waarin je met
dit ticket zelfstandig een helikopter of
vliegtuig mocht dirigeren. Wel was het een
goede opstap om door te groeien in deze
geweldige
specialisatie
binnen
het
dienstvak NGID. Daarnaast was het voor
de organisatie een goed instrument om
toekomstige aircontrollers te selecteren.
Onder druk van het verkorten van de
opleidingen binnen de KM is o.a. het
aircontrol deel uit de korporaalsopleiding
gehaald. AC’ers werden vervolgens onder
korporaals welke ‘liefhebber’ en geschikt
werden geacht geworven. Initieel waren er
voldoende liefhebbers om aan de behoefte
te voorzien. Later ging de werving

moeizaam en werd er aangewezen; dit
bleek niet altijd een succes te zijn. In een
volgend stadium werd de selectie wat
meer
professioneler;
voordat
tot
aanwijzing (vrijwillig of verplicht vrijwillig)
voor de opleiding AC werd overgegaan
werd de kandidaat getest en gekeurd.
Na de korporaalsopleiding de “echte” ACopleiding (toen nog HDO opleiding
genoemd) gevolgd waarna het serieuze
werk
kon beginnen.
De AC is
verantwoordelijk voor de veiligheid van het
fixed- of rotary-wing aircraft onder zijn
control. Dit kunnen vliegtuigen zijn van het
eigen- of ander schip danwel van de wal.
De bevoegdheid beperkt zich tot ASW
aircraft. De mate van verantwoordelijkheid
hangt af van de missie, omstandigheden
en weer en word control method
genoemd. Geheel onder control van de
aircontroller was “control method overide”,
alle vrijheid voor de vlieger is “control
method freelance”. Deze controlmethods
golden zowel voor de veiligheid als
tactisch. Later, na de komst van de Lynx
helikopter, werden de control methoden
voor veiligheid en tactisch gesplitst.
Voor het dirigeren van gevechtsvliegtuigen
heeft men de fightercontroller, deze zijn
afkomstig uit de AC gelederen en worden
bij de KLu opgeleid.
Naast
de
veiligheid
is
de
AC
verantwoordelijk voor de tactische inzet
van de helikopter of vliegtuig o.l.v. CCO.
Elke missie wordt voorafgegaan door de
vluchtvoorbereiding. Dit houd in dat de
vlieg-kaarten en -publicaties bestudeerd
moeten
worden
en
daarvoor
in
aanmerking komende informatie in DAISY
verwerkt moet worden. V.w.b. een missie
met de eigen boordhelikopter komt daar
de vliegbriefing bij. Belangrijke items voor
de vliegbriefing zijn o.a. de meteo,
restricted en/of prohibit gebieden in de
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nabijheid, uitwijk mogelijkheden voor de
helikopter (andere schepen, vliegvelden,
land) voor het geval er voor wat voor
reden ook niet op het moederschip geland
kan worden. Bevoegdheden lopen van
NATO grade D (de laagste bevoegdheid)
naar NATO grade A. De bevoegdheid
bepaald onder welke omstandigheden een
vliegtuig gedirigeerd mag worden. De
bevoegdheid tot dirigeren is niet onbeperkt
geldig. Er moeten de nodige ervaringsuren
gemaakt worden om de bevoegdheid te
behouden. Indien een AC opgaat voor een
hogere bevoegdheid moeten er nog meer
uren gemaakt worden om vervolgens een
test te mogen afleggen.

Heb met twee typen boordhelikopters te
maken
gehad:
Initieel
de Wasp,
vervolgens de Lynx. De Wasp was een
helikopter met de nodige beperkingen.
Eigen sensoren had het niet en de tijd dat
hij kon vliegen (endurance) was zeer
beperkt. V.w.b. tactische inzet en
veiligheid was de vlieger van dit toestel
(hondenhok
met
ventilator)
sterk
afhankelijk van de aircontroller. De
hoofdtaak van dit toestel was het afwerpen
van een torpedo op sonarinformatie van
de schepen of boei informatie van een
ASW aircraft, b.v. de Orion. De Wasp
werd, zij het beperkt, ook voor Surface
Warfare gebruikt. Overige taken waren:
OSRD, MEDEFAC, personeel transfer,
goederenvervoer (zowel intern als extern).

Met de komst van de Lynx veranderde er
voor de AC veel. Dit toestel is uitgerust
met radar en sonar waardoor meer
zelfstandig geopereerd kan worden. Hij
was ook in staat om op eigen

sonarinformatie een torpedo af te gooien.
Doordat het toestel met radar was
uitgerust werd het ook meer waardevol
binnen de Surface Warfare. Qua veiligheid
is de vlieger minder afhankelijk van de
aircontroller. De endurance van de Lynx is
zodanig dat het mogelijk was om lange en
ver van het moederschip missies uit te
voeren. Naast de overige taken, genoemd
bij de WASP, werd de inzet bij boarding
operaties er later aan toegevoegd.
I.v.m. een enorm tekort in de tachtiger
jaren aan aircontrollers is mijn plaatsing,
en die van meer collega’s, als AC aan
boord van Hr. Ms. schepen op het moment
dat ik werd bevorderd tot SMJR verlengd.
Toen had men nog te maken met
“maximale looptijden per rang”. Het tekort
aan
aircontrollers
werd
ondermeer
veroorzaakt door het feit dat vele
korporaals NGID (wel of nog niet
aircontroller) in de eind zeventiger-, begin
tachtiger jaren de Koninklijke Marine
verlieten.
Na de actieve aircontrol periode
afgesloten te hebben, als instructeur
aircontrol bij de NL/BE Operationele
School geplaatst. Gedurende de hele
opleiding ben je als instructeur nauw
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betrokken bij een (relatief) kleine groep
cursisten die in korte tijd zeer intensief
bezig zijn kennis en vaardigheden te
vergaren. Hierdoor leer je de kandidaten
erg goed kennen. Het nadeel hiervan is
dat je soms een beslissing moet nemen
die je liever niet had willen nemen. De
algemene opbouw van de opleiding sprak
me ook wel aan; gedurende de ochtend
theorie en in de middag het geleerde
onmiddellijk in de trainer in praktijk
brengen. Aan het eind van elke
opleidingsweek werden alle cursisten door
het hoofd-, chef- en instructeurs van de
sectie aircontrol geëvalueerd waarna een
gesprek met de cursist volgde. Op dat
moment werd ook de zware beslissing
genomen: doorgaan of stoppen met de
opleiding. De opleiding werd voor de,
gedurende
de
schoolperiode,
overgebleven cursisten afgesloten met
een vaar week.
Ieder jaar werd er een NATO-aircontrol
opleiding gedraaid. Vaak werd er door
cursisten uit Noorwegen en Griekenland
aan deelgenomen. Als kroon op mijn air
control periode later als chef sectie air
control bij de NL/BE Opschool geplaatst.
Buiten het opleiden van Nederlandse en
Belgische kandidaten en marine personeel

van andere Europese NATO landen
aircontrollers gebeurde er meer bij deze
sectie:
Het
volgen
van
nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van
aircontrol en dat vertalen naar de diverse
publicaties plus het onderhoud van het
“Aircontrol manual”, de bijbel voor de
aircontroller. Jaarlijkse testen afnemen en
upgraden
van
aircontrollers
welke
doorvoor in aanmerking komen. Opwerken
van aircontrollers voor het onderhouden
van hun NATO GRADE of
het
gereedmaken voor een UPGRADE. Werd
er ondersteuning aan FREGRON gegeven
bij het opwerken van aircontrollers van
schepen onder hun hoede. Daarnaast
ondersteuning aan de CCO en NAVO en
andere opleidingen bij de NL/BE OPS en
aan diverse opleidingen bij VSQ860 op
MVKK. Ondersteunen van VSQ860 bij hun
Q-weken. Deze weken werden door het
squadron gebruikt om vliegdekofficieren
(VDO) en vliegers te kwalificeren. Door het
intensieve vliegprogramma had het
aangewezen schip extra aircontrollers
nodig. Die werden door de sectie air
control geleverd in de vorm van
instructeurs en aircontrollers welke directie
uren voor het onderhouden van hun
bevoegdheid nodig hadden.
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