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Van het bestuur:
Terwijl ik dit stukje schrijf, schijnt de zon alweer uitbundig. Ik realiseer mij dat dit alweer de tweede
nieuwsbrief is in 2014. Zoals ik al in de vorige nieuwsbrief aangaf zijn er (alweer) twee prachtige
evenementen door het bestuur georganiseerd.
Op 7 mei stond de themadag op het programma. Vele inschrijvingen waren binnengekomen maar
slechts 53 reünisten waren de uitverkorenen om aanwezig te zijn op deze dag. Het bestuur had de
themadag in het kader van de antipiraterij missies opgezet en vond plaats bij de Joost
Dourleinkazerne op Texel. Het werd een zonovergoten dag. De dag daarna vond het tweede
evenement plaats en dat was de Marine Voorlichtingsvaartocht aan boord van de Zr. Ms. Friesland.
Door het tegenvallende weer waren de meeste "events" varend op het Marsdiep/Schulpengat.
Ondanks het weer een prachtige en interessante dag. Iedereen vond wel dat er wel het een en ander
was veranderd aan boord van de KM schepen ten opzichte van (voor sommige) 45 jaar terug.
U zult zich vast afvragen waarom de twee evenementen zo vlak na elkaar zijn georganiseerd. De
themadag stond al lang gepland en door onze uitstekende contacten met Bureau Voorlichting
konden wij op korte termijn worden ingepland voor de vaartocht op de Zr. Ms. Friesland. Ondanks
dat de vaardag een dag na de themadag was, wilden wij dit niet laten lopen. Gezien het aantal
inschrijvingen hebben wij een goede keuze gemaakt. In deze nieuwsbrief staan de verslagen van
zowel de themadag als vaardag. Geniet ervan!
Wij hebben het vertrouwen dat onze stichting met nog een Marvo-vaardag zal worden verrast dit
jaar. Let dus op onze mailing of kijk op de prachtige website.
Op 28 mei 2014, precies drie weken na de themadag en Marvo-vaardag, kregen wij het bericht dat
Fred van Nieuwpoort op 67-jarige leeftijd plotseling was overleden. Fred was zowel ingeloot voor de
themadag als de vaardag. Na de themadag schudde hij mij de hand en gaf aan dat hij het weer
fantastisch had gehad. Vele herinneringen had hij opgehaald en vele bekenden gezien. Wat is het
leven toch betrekkelijk.
Zoals ik ook al in de vorige nieuwsbrief had aangegeven heeft het bestuur na zeer zorgvuldig overleg
besloten personen die nauw betrokken zijn geweest bij de Navigatie Gevechts-Informatiedienst en
een relatie hebben of hadden met het werkterrein van de Commandocentrale toe te laten tot de
Stichting NGID. Ondertussen zijn bij de notaris de statuten aangepast en zijn ook voor de liefhebbers
draaginsignes in de maak met een door Jaap Veldhuis nieuw ontworpen logo waar de signaturen van
de NGID, VLKNST, OBD, VBD en ND in verwerkt zijn. Natuurlijk blijven de NGID-speldjes gewoon
beschikbaar. In principe krijgen nieuwe leden een NGID-speldje tenzij men om het nieuwe speldje
vraagt. Er zal trouwens geen actief wervingsbeleid plaatsvinden.
Na lang zoeken lijkt het erop dat we invulling kunnen geven aan de vacante functie van
vicevoorzitter. De kandidaat wil graag eerst een vergadering meemaken van/met het bestuur om een
juiste weergave te krijgen van de functie. Wanneer hij definitief Ja heeft gezegd zullen wij zijn naam
verklappen.
We hebben het al vaker aangegeven maar zonder u kan de redactie geen interessante nieuwsbrief
opzetten. Hebt u een leuke anekdote, verhaal, belevenis of wat dan ook, laat het ons horen.
Op onze website www.ngid.nl komen steeds meer klassenfoto's te staan met de daarbij behorende
namen. Leuk om je oude sobats weer terug te zien. Wellicht dat u nog namen weet, geef ze dan
door. Hoe u dat moet doen staat op de website.
Op de website hebt u ook een poll aangetroffen en hebt u een mailing ontvangen met betrekking tot
uw locatievoorkeur voor de aankomende reünie (2015). Hebt u daar al op gereageerd?
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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.
Veel leesplezier.

In memoriam Fred van Nieuwpoort
Op 28 mei j.l. is Fred op een leeftijd van 67
jaar overleden. Enkele weken voor zijn
overlijden bezocht Fred nog onze themadag
en nam hij deel aan de vaartocht met Zr. Ms.
Friesland. Tijdens de themadag heb ik nog
uitgebreid met Fred gesproken. Zijn verhaal
was hoe hij genoten had van zijn marinetijd
en de kameraadschap die er bij de marine
heerste. Ook over zijn gezin en kleinkinderen
hebben we het gehad. Hij vertelde hoe hij kon
genieten van de kleinkinderen en hoe
belangrijk zijn gezin voor hem was. Fred stond
vol in het leven en we hebben smakelijk gelachen om de anekdotes die hij vertelde over zijn NAVGIS
tijd. Fred heeft de marine verlaten om aan een burger carrière te beginnen, maar in zijn doen en
laten is hij een echte marineman gebleven. Fred is aan zijn laatste reis begonnen en wij denken aan
degenen die achterblijven. Wij wensen hen alle sterkte toe bij het verwerken van dit verlies en laat
het voor hen een troost zijn dat Fred tot de laatste dag midden in het leven heeft gestaan en met
volle teugen genoten heeft. Fred, voor jou maat, “Anchors away and sailing home”.
Namens het bestuur en leden van de Stichting NGID,
Willem van Ieperen
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Ze bestaan nog!
door Jaap Veldhuis

VRIENDEN
Tijdens vele (NAVO) oefeningen was er dikwijls een of meer van onze Russische ‘vrienden’ in de
buurt. Soms werd een oefening gepauzeerd of afgelast en soms ging alles gewoon door. Vaak werd
een schip uit de oefening aangewezen om in de directe nabijheid van zo’n ‘vriend’ te blijven. Met
‘vriend’ bedoel ik een SIGINT of ELINT.

SIGINT
Een Signal Intelligence vaartuig
(SIGINT) is uitgerust om met haar
vele antennes communicatie-signalen
te onderscheppen met het doel
codes te achterhalen en zodoende
inzicht in het verloop (tactieken) van
de oefenende eenheden te krijgen.

ELINT:
Een Electronic Intelligence vaartuig
(ELINT) probeert zoveel mogelijk
radaren
radiosignalen
te
Okean class
onderscheppen met de bedoeling de
capaciteiten van sensoren, wapen- en
commandosystemen te kunnen analyseren en de verschillende karakteristieken aan een schip toe te
kennen. (‘Fingerprints’ maken). Denk nu niet dat deze vorm van informatie vergaren ouderwets is en
dat spionage satellieten hun taken hebben overgenomen. Lees verder.

Nuclear Security Summit
Nederland had de eer op 24 en 25 maart 2014 als gastland de Nuclear Security Summit (NSS) in Den
Haag te faciliteren. Achtenvijftig regeringsleiders, waaronder de president van de VS Obama, namen
deel aan deze bijeenkomst. Een enorme organisatie voor de veiligheid van de bezoekende
staatshoofden werd opgestart. Niet alleen fysieke veiligheid maar ook veiligheid met betrekking tot
de gebruikte communicatiemiddelen (encryptie) van regeringsleiders met hun achterban.
Hoe toevallig is dan ook het onderstaande artikel dat ik 22 maart 2014 in het NRC las:

Wat doen die Russische vissers in de Scheveningse haven?
In de Scheveningse haven liggen twee
Russische
vissersschepen
met
beveiligingscamera’s en antennes die boven
de stuurhut uitsteken. In cyrillisch schrift staat
de thuishaven: Petropavlovsk-Kamtskatski.
Een groepje Scheveningers vraagt zich af of
het spionnen zijn die volgende week, tijdens
de nucleaire topconferentie, de wereldleiders
gaan afluisteren. Een van hen, Gerrit Blok,

hoorde dat de vissers motorpech hadden,
maar dat vindt hij ongeloofwaardig. „Ze liggen
hier al drie weken. En dat is in twee dagen
gerepareerd.” Een andere man denkt terug
aan de Koude Oorlog. Toen hij in die tijd op
zee was, kwam hij wel vaker Russische
vissersboten tegen met afluisterapparatuur.
„Die hadden allemaal antennes aan boord.”
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Volgens het Havenbedrijf kwam één van de
schepen de haven binnen met pech. Nadat de
boot was gerepareerd, ontdekte de Inspectie
Leefomgeving en Transport dat het
papierwerk niet op orde was. Nu blijven de
boten liggen tot ze alle certificaten hebben.
Als bemanningslid Alexander hoort welke
verhalen er over hem rond gaan, komt hij aan
land. „Maak je geen zorgen. Wij zijn vrienden,
geen spionnen.” Die antennes horen bij het
communicatiesysteem, zegt hij. En die
camera’s zijn handig bij het vissen.
De mannen zijn niet overtuigd. Het materiaal
dat aan boord is om op krabben te vissen,
wordt in deze regio helemaal niet gebruikt.
„Dat gebeurt alleen in het hoge Noorden, rond
de poolcirkel.”

De twee Russische trawlers (foto Ferry Mingelen)

Als u alles wilt lezen hoe de beveiliging van de VS-presidentiele-communicatie is georganiseerd dan is
dit een interessant artikel:

http://electrospaces.blogspot.nl/2014/03/some-sigint-and-comsec-during-nuclear.html

ACP 165 Codewoorden
door Jaap Veldhuis

Ook in deze nieuwsbrief ACP 165 codewoorden. Naar aanleiding van de in maart 2014 gehouden
Nuclear Security Summit (NSS) in Den Haag en het artikel dat ik hiervoor schreef
dus actuele codewoorden.

Sneaker
Betekenis: Een informatie verzamelend vaartuig / verkenningsvaartuig.
Sneakers

Intruder
Betekenis: Een individu, eenheid of wapensysteem binnen of in de nabijheid
van een operatie- of oefengebied met de bedoeling inlichtingen te
verzamelen of een verstorende activiteit uit te voeren
Intruder
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Themadag 2014.

Woensdag 7 mei was het weer zover, de themadag 2014 van de Stichting NGID was een feit. Op het
programma stond een vaartocht met het duikvaartuig Hydra, maar de MOK baai op Texel alwaar de
Joost Dourlein kazerne gesitueerd is. Door de goede voorbereidingen van de Eerste Officier van de
Stichting NGID verliep de toegang tot de Nieuwe Haven vlekkeloos en was een ieder ruimschoots op
tijd aanwezig in de Witte Raaf en onder het genot van een kopje koffie en een broodje werden de
eerste sterke verhalen uitgewisseld. Vreemd om mensen die je ruim dertig jaar niet gezien had weer
te ontmoeten. Maar binnen een kwartier was het net of het gisteren was. Bepaalde kenmerken en
karaktertrekjes waren nog steeds aanwezig bij de toch ruimschoots ouder geworden collega’s. De
moraal van de gesprekken was toch hoe goed het vroeger allemaal was en wat voor zooitje het
tegenwoordig is. Maar in hoeverre deze verhalen kloppen zouden we met eigen ogen kunnen zien.
Na een zeer kort welkomstwoord van onze voorzitter was het tijd om af te marcheren naar de
houten steiger tussen steiger 19 en 20. Wat mij opviel tijdens deze wandeling was de rust die op het
nieuwe haven terrein heerst. Weinig verkeer en nog minder mensen. En de mensen die er liepen
waren gekleed in een soort tenue die de meesten van ons totaal onbekend voorkwam. Het anker op
de baret verklapte dat het om marinemensen ging. Bij de houten steiger te zijn aangekomen ,die niet
van hout bleek te zijn, was het een verrassing om een sleepboot te zien liggen. Maar na enige
navraag door onze secretaris bleek het om een planning probleem te gaan, twee schepen gepland
voor de zelfde steiger op het zelfde tijdstip. De sleepboot vertrok weer en de Hydra kon afmeren en
de trip naar Texel kon beginnen. Ikzelf maakte de trip niet mee en ging met onze penningmeester
met eigen vervoer en de Texelse boot richting Joost Dourlein kazerne. Je weet maar nooit wat er op
Texel kan gebeuren met de deelnemers van de themadag, waarvan de meeste de 50+ al ruimschoots
gepasseerd zijn en dan is een auto zeer handig om tot je beschikking te hebben. Vanaf de Texelse
boot hebben we de bewegingen van de Hydra zeer goed in de gaten gehouden en we arriveerden
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ongeveer gelijktijdig op de kazerne. Hier bleek maar weer eens dat Texel Den Helder niet is. Alle
voorbereidingen van onze Eerste Officier ten spijt wist de beveiliging niets van onze komst. Maar na
het tonen van alle correspondentie met zijn superieuren was hij snel om en konden we verder. Op
naar de bedrijfskantine voor onze blauwe hap. Voor ons oude knarren was het een hele shock om
deze cultuuromslag mee te maken. Niks geen

cafetaria, goudenbal of longroom. Iedereen in de rij en langs de balie. De keuze was ruimschoots,
broodmenu, dagmenu of keuze menu. Alles werd opgeschept door vriendelijke en zeer professionele
mensen en aan het eind van de balie zat een vriendelijke mevrouw achter een kassa die alles
aansloeg en tot mijn starre verbazing werd zelfs de atjar en sambal op de rekening gezet. Maar het
smaakte er niet minder om. Tijdens het eten gingen de verhalen door. Ik kwam aan een tafel te zitten
met Sjaak (Jacky) Mol. Voor het laatst gezien op de Gelderland tijdens een FOST periode in 1972.
Toen praatte hij al zes kwartier in een uur en ja hij deed dit nog steeds. Hij liet er zelfs zijn eten voor
koud worden. Wat heeft die man een bijzonder geheugen, de namen van mede opvarenden rolden
zo uit zijn mouw en zijn verhalen van die periode waren hoogst vermakelijk. Ik begrijp nu dat hij een
baan heeft bij het Europese parlement want daar moet tenslotte veel gepraat worden. Na het eten
werden we in twee groepen ingedeeld en onze groep startte met een rondleiding over de kazerne en
oefenterreinen. Het was een zeer interessante rondleiding die ons een prima beeld gaf van de
faciliteiten van de kazerne en de bootgroepen. Wat we zagen waren vriendelijke en prima
gemotiveerde mensen die voor 100% met hun vak bezig waren. Er was een klein onderdeel in het
dagprogramma die voor sommige van ons senioren, gewend om na een maaltijd uit te buiken, iets
minder was, een wandeling over de oefenterreinen. Heuveltje op heuveltje af over het strand en
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weer heuveltje op heuveltje af. Maar ik heb genoten en met mij velen van de rust en de prachtige
natuur rond de Joost Dourlein kazerne. Na deze wandeling was het stuivertje wisselen en gingen we
naar de VIP room voor de lezing over antipiraterij. Ook hier was het vermakelijk om te zien dat
sommige collega’s nog geen spat veranderd waren. Ze begonnen al vragen te stellen voor de
presentatie begonnen was. De presentatie was zeer interessant en gaf een goed beeld van wat onze
marine bij Somalië doet. Na de presentatie was het tijd voor de koffie of thee. Ik hoorde nu toch
duidelijk mompelen dat het tijd voor een biertje was, maar ja wat vroeger kon ligt nu duidelijk
anders, dus aan de koffie. Na onze gasten bedankt te hebben en ze namens de Stichting NGID een
kleinigheid te hebben aangeboden was het tijd voor de terugtocht. Deze keer ging ik met de Hydra
mee en ook hier viel weer op hoe professioneel en vriendelijk de bemanning van de Hydra was.
Willem Hovestadt die met zijn 83 jaar de nestor van deze dag was werd zeer vriendelijk aan boord
geholpen door de bemanning want het was tenslotte toch een hele klauterpartij om aan boord te
komen. Na nog even de “zee” geroken te hebben op het Marsdiep kwamen we na zo’n drie kwartier
varen weer bij onze houten steiger, die niet van hout is, aan. Het gros van de deelnemers ging
regelrecht naar huis maar sommige deelnemers meerden nog even af bij de bar in de Witte Raaf voor
een debriefing. De moraal van het verhaal is dat wij oud-gedienden altijd een vooroordeel hebben
over de hedendaagse marine, want vroeger was altijd alles beter. Maar wat de Koninklijke Marine
vandaag heeft laten zien is zeer professioneel en het personeel was vriendelijk en bekwaam. Ja, er is
veel veranderd bij de marine en niet altijd ten goede, maar met de middelen die de hedendaagse
marine tot zijn beschikking heeft is het pet af, of moet ik baret zeggen, voor de KM organisatie en
zijn personeel.
Willem van Ieperen

8

Vaardag Zr. Ms. Friesland
8 mei 2014
Op 8 mei 2014 waren 10 leden van de Stichting NGID uitgenodigd om deel te nemen aan een vaardag aan boord
van Zr. Ms. Friesland (P 842). Een patrouilleboot van de Holland
klasse. Qua afmeting de grootte van een M fregat. Maar het aantal
bemanningsleden (ca. 55), de Operationele Taak, de bewapening,
keuze van de sensoren en zeer ver doorgevoerde automatisering,
maken al snel duidelijk dat het om een bijzonder type schip gaat .Deze
nieuwe “P”-boten zullen we niet gauw in Eskader verband zien varen ,
maar meer individueel zien optreden in bijvoorbeeld kustwachttaken,
drugs en anti piraterij taken. Om 09.15 verzamelden de tien
gelukkigen zich bij de kop van steiger 17 alwaar “baksgewijs” werd
gehouden en een groepsfoto werd gemaakt om deze heugelijke gebeurtenis
te vereeuwigen. Na deze verplichte figuren werd er geëmbarkeerd en
werden we in de hangaar ontvangen met koffie en sprits. De commandant,
KLTZ Vooijs, deed een welkomstwoordje en gaf daarna het woord aan de
EO/HOD, LTZ 1 Woertman, voor de veiligheidsbriefing. Daarna werden we in
groepen verdeeld en kregen een begeleider toegewezen, die ons onder zijn
hoede nam en de rondleiding verzorgde. Om 10.30 ontmeerde de Friesland
en gingen we richting Marsdiep. Vanwege de weersomstandigheden bleef
het schip op de rede van Den Helder om de verschillende landrotten die ook
aan de vaardag deelnamen het leven niet al te moeilijk te maken. Op de rede
werden verschillende demo’s gegeven. Als eerste was er een demo van de KNRM reddingsboot Joke Dijkstra uit
Den Helder. Daarna was er een Man over Boord oefening. Wat ons daarbij opviel was dat er geen zwemmer van
de wacht was maar dat de gehele operatie werd uitgevoerd door een FRISC, een super snelle RIB voor 10
personen die van achteruit het schip wordt gelanceerd, de drenkeling oppikt, en als het ware met de drenkeling
het schip weer invaart.
Wat gegevens van de FRISC :Bedoelt voor snelle acties tegen Drugs of Antipiraterij, operaties met Mariniers ,
MOB acties en eventueel sloep naar de wal. De FRISC heeft een bemanning van drie personen, te weten
bestuurder, navigator, mitrailleur schutter en kan daarnaast 8 personen vervoeren. Maximum snelheid 40
Knopen ( ca. 75 km ) heeft 4 schroeven en 2 motoren van ieder 370 PK. En een actieradius ca. 250 NM met
maximale snelheid. Heeft radar en een Link / Data uitwisseling en verbindingen met het moederschip.
Na de demo’s genoten we de middagmaaltijd , macaroni met saus en kaas. De
maaltijden aan boord vinden plaats in het “cafetaria “ . Dat is normaal denk je
in eerste instantie, maar de naam cafetaria is veranderd in
gemeenschappelijke eetzaal, en een ieder eet hier ongeacht rang of stand. De
longroom en goudenbal bestaan nog steeds maar worden alleen gebruikt voor
recreatieve doeleinden. De korporaals verblijven ook in de goudenbal en
hiermee is de uitdrukking “onderofficier aan de bak geplaatst” op deze
schepen voor altijd verleden tijd.
9

Na de maaltijd begonnen wij aan een rondleiding door het schip. Onze groep had als rondleider een Korporaal
WTD ( op 7 mei gefuseerd met de TD , tot één dienstvak TD). Deze jongeman was vriendelijk en enthousiast en
beantwoordde vragen naar vermogen. We hebben een prima indruk van het schip gekregen en bezochten o.a.
wasserij, machinekamer,brug, goudenbal , longroom en kajuit Commandant. Wat opvalt is dat de bemanning
behulpzaam is, uitgebreid je vragen beantwoord en je merkt hoe trots ze zijn op hun schip. Niemand van hoog
tot laag is te beroerd om wat te doen. Men heeft door de gelimiteerde bemanning naast de eigen functie nog
verschillende nevenfuncties. De mentaliteit doet mij denken aan die van op een onderzeeboot. Ook de
ongedwongen sfeer onderling en de eenheid van tenue (werkpak) versterkt die sfeer. Aan boord is maar één
hofmeester, er is één kok die geassisteerd wordt door een (vaste) matroos die, indien nodig, ook aan dek
meewerkt. Er is een mooie wasserij maar géén wasbaas, dus dat doe jezelf ( wasnetjes) , je kunt drogen , wassen
,strijken, of het wordt gedaan door iemand vanuit jouw groep. De bemanning slaapt in 4 , 2 of 1 persoons
hutten , iedere hut heeft zijn eigen douche en toiletruimte die zeer ruim zijn.
Het schip is met zijn lengte van 108 meter, breedte van 16 meter en diepgang 4.55 meter. De bewapening : 7.6
Otomelara, 1 x 30 mm en 2 x .50 mitrailleurs. De belangrijkste hulpmiddelen voor het uitvoeren zijn taken zijn de
2 FRISC’s en de aan boord gestationeerde NH-90 helikopter. als bijzonderheid kan aangemerkt worden dat het
schip géén sonar heeft. De bemanning bestaat uit ca. 55 personen. Voor speciale operaties kan het schip 40 extra
personen en 2 containers met tijdelijke voorzieningen meenemen. Voor evacuatie doeleinden kunnen 100
personen geaccommodeerd worden
De Commando Centrale bevindt zich achter de brug , en heeft richting brug en over stuur en bakboord ramen
met de mogelijkheid om de ramen richting brug te laten zakken. Het heet dan ook geen CC (Commandocentrale)

10

meer , maar “COBA “ ( Commando Brug Achter).Er is zoveel geautomatiseerd. De TD (Technische Dienst)
centrale is nagenoeg niet bezet, het TD personeel loopt met een soort van mini tablet in hun zak waarop
eventuele storingen in de systemen worden weergegeven. Een andere belangrijke verandering is dat na
zonsondergang passage aan dek verboden is. Laser detectoren geven aan als iemand zich buiten vertoond en
waar hij is. Het gehele schip hangt vol met routers en sensoren zodat een ieder op de hoogte is van alle voor
hem belangrijke informatie.
Om 15.00 meerde het schip weer af aan steiger 17 en hield de EO een afscheidspraatje en keerden wij ouwe
knarren huiswaarts met in gedachten dat de jongere generatie marinemensen aan boord hadden laten zien dat
ook zij hum mannetje/vrouwtje staan in deze turbulente tijden. Al met al een geslaagde dag wat ook bleek uit
de positieve reacties van de andere 9 gelukkigen van de Stichting NGID die deze dag mochten meemaken.
Ik heb nog even met de commandant gesproken en hem namens de Stichting NGID bedankt voor de
informatieve dag en de geboden gastvrijheid. Ook heb ik namens de Stichting NGID de commandant en de
Eerste Officier een fles wijn aangeboden als appreciatie voor de verleende gastvrijheid. De commandant
vertelde dat hij ook moest wennen aan de werkwijze aan boord van de P-boten. Veel verantwoording is
doorgeschoven naar de onderofficieren doordat er veel minder personeel aan boord is. Hij gaf als voorbeeld: als
ik Alle Hens hou , dan begin ik met : Officieren ( groeten er 12 ) OnderOfficieren ( groeten er 35, incl Kpl’s) en
manschappen ( groeten er 8).
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P 16/75
Bij het opruimen van de zolder vond mevrouw Sijffers een vodje papier waarin Peet Sijffers vroeger
wat modelbouw-spijkertjes had bewaard. Kennelijk een niets zeggend vodje papier maar toen
mevrouw Sijffers het goed bekeek zag zij onmiddellijk dat het een “NAVGIS” documentje was. Zij
vroeg mij of ik er nog iets aan had. Inderdaad niet echt belangrijk maar toch weer leuk om te zien
hoe toen ter tijd ons de toekomst werd meegedeeld.
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Op internet vonden we een website “F814 calling”
http://dewitteolifant.weebly.com/f-814-calling.html. Hier lazen we
een stukje over de carrière van Oppermachinist P. de Vries. Hierin
staat dat de Vries als eerste Nederlandse marineman de opleiding
Radio Detection Finder heeft gevolgd. Hier volgt een passage uit het
artikel: Hij kwam als stoker 3 in 1939 in dienst en heeft nog alle
methoden van het stoken gekend. Hij begon met de kolenboot Hr.
Ms. ,,Van Meerland". Met deze mijnenlegger ontsnapte hij aan het
begin van de Tweede Wereldoorlog uit de Zeeuwse wateren en week
via België en Frankrijk uit naar 'Dover. Daar werd het schip
ingedeeld bij de Engelse marine en ingezet bij de verdediging van de
Thamesmond. In november 1940 werd hij overgeplaatst naar Hr. Ms. .,Isaac Sweers", die toen in
Greenock lag' In de Midlands kreeg hij echter een oponthoud van 24 uur door vijandelijke
bombardementen' Daardoor kwam hij in Greenock aan, vlak na het uitvaren van de ,,Isaac
Sweers". Stoker 1 De Vries kreeg toen de opdracht naar Londen terug te keren om als eerste bij de
Koninklijke Marine de opleiding te volgen voor ,,Radio Detection Finder", de voorloper van het brevet
RAPP. Na de opleiding volgde een plaatsing op Hr. Ms. Van Brakel Gedurende ca. 18 maanden
werd het konvooivaren tussen Zuid-Engeland en Scapa FIow. Daarna maakte men zich gereed om
naar West-Indië te gaan' Daar voer de ,,Van Brakel" als konvooibegeleider tussen Curaçao en
Trinidad. Indien er iemand is die aanvullende informatie heeft omtrent de opleiding Radio Detection
Finder horen wij graag van u. De redactie

Postsluiting
Lieve Door,
Hoewel we hadden afgesproken er een maand over na te denken kan ik je nu wel zeggen dat het
beter is elkaar niet meer te ontmoeten. Ik hoop dat je deze brief goed kunt lezen, je zult
inmiddels die contactlenzen wel hebben. Fijn dat ze voor iemand met zulke slechte ogen die
dingen ook kunnen maken. Nu hoef je eindelijk die bril met die dikke glazen niet meer op. Heb
je dat broekpak nog kunnen krijgen in zacht rose ? Viel zeker niet mee voor iemand met zo’n
figuur. Een nieuw corset wil weleens helpen. Al schrijvende komen allerlei herinneringen boven.
Weet je nog dat feest van de korfbalvereniging, wat was je toen dronken he. Iedereen heeft toen
erg om je gelachen, vooral toen je op handen en voeten ging lopen en knor geluiden maakte. Ook
die keer toen je midden in de nacht de begrafenisondernemer opbelde en vroeg of hij nog een leeg
kistje had. Heb je dat kunstgebit al kleiner laten maken of klappert het nog steeds als je lacht ?
Misschien denk je dat ik niet meer om je geef i.v.m. je zweetvoeten maar ik weet dat je er alles
aan hebt gedaan. Maar een keer ben ik echt kwaad op je geweest, dat was toen jij, tijdens de
uitrekking van mijn gouden medaille een onwelvoeglijk geluid maakte, omkeek en aan de Eerste
Officier vroeg of hij dat thuis ook deed. Rook je nog steeds zware ”Javaanse Jongens” of hoest
je al wat minder ? Nou, over de schade aan mijn auto hoef je je niet meer ongerust te maken.
De verzekering heeft alles betaald, zelfs de prothese van die man op die brommer. Hij gaat nu
weer op zijn eigen houtje overal naar toe. Dan ga ik er maar een eind aan maken en geloof me:
het lijkt me voor jou ook het beste. Veel liefs, tot de volgende postsluiting.
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Joint Maritime Course Londonderry….
“Harbour Training Week”
De laatste voorbereidingen waren afgerond.
De OS&O officier had zijn bingoprijzen aan
boord. De scheepsband had zijn apparatuur
zeevast staan en de dominee had zich
geïnstalleerd
in
de
peilhut.
De
commandocentrale was er ook gereed voor.
Extra plotpapier uiteindelijk via de
magazijndienst verkregen en de potloden op
de wal aangeschaft uit het scheepsbudget. De
extra gummetjes die niet via de reguliere
kanalen te verkrijgen waren werden ons
geschonken door Piet van café Noord Brabant
omdat hij zijn omzet had zien stijgen door het
veelvuldig bezoek van het commandocentrale
personeel. Na het ontmeren via het
Schulpengat naar buiten. Mistnavigatie mocht
natuurlijk
niet
ontbreken.
Het
mistnavigatieteam was goed op dreef en
meldde op de yard nauwkeurig welke boeien
het schip passeerde. De NAVO was danig
onder de indruk, maar hij wist niet dat de
telefonist brug
ons ruimschoots van
informatie voorzag. Eenmaal op zee was de
eerste interne bespreking ter voorbereiding
van de JMC. Toen het frequentieplan
besproken werd, wat door onze sergeant uit
de FOTI gehaald was, ontstond er een lichte
paniek. De majoor telegrafist had een ander
frequentieplan en aan de hand daar van
waren
kristallen
voor
de
TETRETS
aangevraagd. Goede raad was duur, de NAVO
(Navigatieofficier) stond achter zijn sergeant
NGID en de VO (Verbindingsofficier) wist het
zeker dat het frequentie plan van de radio was
correct. Na een hoop heen en weer gepraat
kwam de commandant met de oplossing.
Extra kristallen aanvragen. Per bericht werd
met grootste spoed een 2e set kristallen
aangevraagd, af te leveren in Londonderry.
Ook de “Harbour Training

Week” werd uitgebreid besproken. Het kwam
erop neer dat alle RAPP,s benodigd waren ter
ondersteuning van de Tactical War games en
in de helikopter trainer. Wederom had onze
sergeant een opmerking. In de JMC Training
Instructions werd aangegeven dat de training
gegeven werd van 08.00 tot 17.00 en dat de
“lunch” op locatie werd genuttigd. Zijn vraag
hoe gaan we dit doen, veroorzaakte een
heftige discussie tussen de NAVO en de OVA
(officier van administratie) Wat was een
lunch???? Broodje of een warme hap. Dit kon
niet moeilijk zijn, want dit onderwerp was
natuurlijk tot in de treuren op het KIM

behandeld. We zouden brood eten tussen de
middag. De oplossing was natuurlijk in onze
ogen heel makkelijk, wij zouden natuurlijk een
warme hap krijgen wanneer we om ongeveer
18.00 aan boord terug waren. Geen
personeel, geen capaciteit en de bottelier,kok,
hofmeester en zeuntjes waren dan de wal op
was het antwoord van de OVA. De
commandant die zijn eigen warme hap ook
aan zijn neus zag voorbij gaan gaf de OVA
opdracht om met een oplossing te komen. Die
oplossing kwam er uiteindelijk maar daarover
later. Na een kalme overtocht arriveerden we
op vrijdagmorgen in Londonderry. Na aftrap
meerrol was het generaal schoonschip
gevolgd door inspectie commandant. Maar
ook de Engelse marine liet van zich horen.
Tientallen officieren en onderofficieren van de
JMC staf kwamen aan boord ter kennismaking
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generaalplotkaarten tekenen, ASTT oefeningen voorbereiden, wandborden aanpassen
aan de Engelse standaarden, die niet het
zelfde waren dan de NATO standaarden. Dus
veel extra werk tussen de scheepsgebeurtenissen door zoals wachtlopen,
passagieren, optreden scheepsband en de
verschillende party’s van officieren en
onderofficieren.
Maandagmorgen
08.00
stonden we in de midscheeps op vervoer te
wachten en het viel op dat er verschillende
personen bijstonden alsof ze bij de wasbaas
door de mangel gehaald waren en dat kwam
niet alleen van het overwerken. Het vervoer
arriveerde en volgens mij was de bus een
overblijfsel uit de 2e wereldoorlog en was
uitgerust met houten banken en plastic
ramen. Na het aflezen van je naam door de
jongste officier, de taken waren goed
verdeeld, mochten we de bus in en gingen we
richting HMS Sea Eagle waar de training
faciliteiten voor de JASS (Joint Anti Submarine
School) gehuisvest waren. De faciliteiten
waren nog vanuit de 2e wereldoorlog en dat
was duidelijk te zien. Veel nishutten die als
klaslokaal ingericht waren en trainers die
hoofdzakelijk
handmechanisch
bediend
moesten worden. De accommodatie voor de
manschappen mocht ook wel Spartaans
genoemd worden. De “wardroom” en de
“Senior Rates mess” waren gehuisvest in
statige gebouwen. De maandagmorgen verliep
voorspoedig en werden hoofdzakelijk gebruikt
voor briefings en lessen bedienen apparatuur.
Middagpauze van 12.00 tot 13.30 wat een
luxe. Maar hier ontstond ook het eerste
probleem. De senior rates mess was voor PO
(Petty Officers) en CPO (Chief Petty Officers)
en FCPO (Fleet Chief Petty Officers). Nu was
een korporaal van de Nederlandse marine PO.
Maar wij hadden korporaal JC en korporaal
OC, allebei korporaal alleen het uniform
verschilde.

en voor het geven van briefingen. Met als
resultaat dat er van schoonschippen
brugcomplex weinig terecht kwam. Alle
deelnemers aan de Harbour training week
werden uitvoerig gebriefed en de moraal van
het verhaal was dat vanaf maandagmorgen er
om 08.00 vervoer gereed stond om ons naar
de trainingslocatie te brengen. De lunch kon
daar tegen betaling gebruikt worden en
vervoer terug naar het schip was om 17.30.
Daar konden we het mee doen. Buiten de
mensen die betrokken waren bij de training
week ging het scheepsleven normaal door. De
inspectie commandant werd uitgevoerd door
de eerste officier omdat de commandant was
uitgenodigd voor de borrel bij de Flag Officier
Scotland and Northern Ireland (FOSNI). Na
enkele minuten kwam de stoom uit zijn oren.
Het verblijf van de RAPP’s en OB-ers was een
puinhoop,
niets
aan
gedaan.
De
Commandocentrale, OB-centrale, brug en de
portalen
brugcomplex idem dito. De
verantwoordelijke onderofficieren werden op
het matje geroepen, maar het matje bleef leeg
want deze personen zaten in de briefing.
Paniek alom, de eerste officier wou zijn gezag
laten gelden en liet door de Rapp’s en OB-ers
extra schoonschippen van 16.00 tot 18.00. De
rest van de bemanning kon gaan passagieren.
De NAVO, OBO en de VO stonden op hun
achterste benen, maar niets hielp. Het schip
moest en zou schoon. De commandant kon
hierin niet bemiddelen want de borrel bij
FOSNI liep uit. Met dit voorval begonnen de
strubbelingen die enkele weken zouden
aanhouden.
De
scheepsdienst
versa
operationeel opwerken. De commandocentrale was het gehele weekend bezet,
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Voor het gemak had de legerleiding besloten
dat de korporaal OC in de Senior Rates mess
mocht en de korporaal JC werd ingedeeld bij
de manschappen. Dus paniek alom een groep
korporaals, je mag raden wie, pikte het niet en
eiste gelijke behandeling. Maar geen discussie
mogelijk, niet je rang maar je uniform
bepaalde tot welke groep je behoorde.
Gezellig was het wel, eerst een pint bier en
misschien wel twee en daarna eten. Nou eten,
de voedselstandaard hadden ze zeker uit de 2e
wereldoorlog overgenomen? Maar of je nu
wel of niet ging eten, betalen moest je. Drie
shilling was de standaard prijs en toen we om
een bonnetje vroegen kregen we te horen dat
we niet moesten zeuren. Maar het bier
smaakte en dat was ‘s-middags te merken
tijdens onze eerste ASTT oefening. De

waren we vol vertrouwen dat het morgen
beter zou zijn. Het eten verbeterde inderdaad
enigszins maar van harte ging het niet bij de
collega’s. Er waren ook andere problemen
zoals wacht lopen. Gelijk na vastwerken werd
wachtvolk gehouden en enkele personen
ontbraken. Wat een brutaliteit, wacht hebben
en er niet zijn? JMC of niet, wacht is wacht en
dan hoor je aanwezig te zijn. De EO bepaalde
dat die personen die de wacht hadden om
16.00 aan boord moesten zijn. Nu was
gelukkig de commandant aanwezig bij de ASTT
oefeningen en zag dinsdagmiddag om 14.30
zijn CCO, een plotter en seiner vertrekken
omdat ze op tijd aan boord moesten zijn.
Tenslotte was het een uurtje lopen naar het
schip.
Wat ‘s-avonds in de longroom
besproken is weet ik niet, maar op woensdag
moesten we blijven tot einde oefening en de
chef der equipage moest de brandpiket
problemen maar oplossen.
Donderdag
middag was er een ander probleem De
officieren
en
onderofficieren
waren
uitgenodigd door hun Engelse collega’s voor
een hapje en drankje en de bus zou om 19.30
naar boord vertrekken. Wie denkt bij zulke
belangrijke zaken als party’s aan het gepeupel.
Zo stonden we om 17.30 buiten de trainer.
Twee korporaals in het verkeerde uniform en
12 matrozen. De opdracht van de NAVO was
luid en duidelijk: afmarcheren naar het schip
onder leiding van de oudste korporaal JC. Dit
betekende een uur lopen en ketelaar voor de
toch al niet zo geweldige warme hap. Maar ja
daar maakte het kader zich niet druk over, die
hadden tenslotte andere dingen aan het
hoofd: “Repres” drinken. Om een lang verhaal
kort te maken na een half uur marcheren
vonden we een gezellige pub waar we wat
gedronken en gegeten hebben en gezelligheid
kent geen tijd. Om 22.00 waren we aan boord
ongeveer gelijktijdig arriveerde de bus. De
toestand van de passagiers in de bus
verschilde weinig met die van ons Alleen
hadden wij zelf moeten betalen. Enkele

roerganger en de plotter moesten regelmatig
een sanitaire stop maken. Nu waren de Wc’s
ver verwijderd van de trainingfaciliteiten en
de bosjes achter de trainer werden al snel
gebruikt als urinoir en daar werden ook de
noodzakelijke
tactische
aanpassingen
besproken. Zo gebeurde het dat we voor de
plaspauze koers 090 voorlagen en na de
plaspauze was het plotseling 175 vanwege een
nieuwe onderzeeboot positie die al plassend
in het struikgewas uitgewisseld was. De
eerste dag zat erop en om 18.00. waren we
terug aan boord. Hoera warme hap. Nou dat
liep even anders. De kok van de wacht had
enkele
blikken
noodrantsoenen
open
getrokken en onze warme maaltijd bestond uit
hutspot met klapstuk. Gelukkig had de
Longroom en Goudenbal dezelfde hap, dus
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collega’s sloften niet, die hadden in de euforie
van de pub vergeten dat ze de wacht hadden
en kregen een rapport aan hun broek. rijdag
de laatste dag van de Harbour training.
Helikopter operaties stonden vandaag op het
programma. Een gesimuleerde Mainbody met
jagers en fregatten in een sector screen en
natuurlijk dipping helicopters. Ik had
medelijden met de sergeant NGID die dappere
pogingen deed om als HDO alles in goede
banen te leiden. Maar de procedures waren zo
verschillend met wat we gewend waren, dat
de helikopters alle kanten opvlogen en
meestal in de dip gingen in een sector waar al
een schip opereerde. Het plot gaf ook geen
duidelijkheid. De symbolen die we moesten

gebruiken en de procedures waren ons
volledig onbekend. Maar al doende leert men
en vrijdagmiddag hadden we alles redelijk
onder controle en konden we redelijk als een
team werken. Zo, de Harbour training week
zat er op, nu nog weekend en maandag naar
zee voor de “Serialized Training Week”. Maar
eerst nog een weekend van voorbereidingen
om de commandocentrale gereed te maken
voor deze week. Maar daarover volgende keer
meer.

Piet Plottegel
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De Winkel.
Tijdens de Themadag werd gevraagd naar draaginsignes. Er zijn dus leden die een (extra)
draaginsigne willen aanschaffen. U kunt een draaginsigne bestellen door € 5,00 over te maken op
bankrekening NL46 ABNA 054 80 16 267 t.n.v Stg. NGID, Den Helder. Vermeld
wel even “draaginsigne” bij uw overschrijving. De verzendkosten (binnen
Nederland) zijn in de prijs inbegrepen. Voor verzending naar het buitenland
kunt u via info@ngid.nl een prijsopgave krijgen.

Nu de winkel toch open is attendeer ik onze nieuwe leden
graag op het boek “De Navigatie Gevechts-Informatie
Dienst in vogelvlucht”. Auteur is Wim van Ieperen. Bij het
lezen zult u veel herkenbare verhalen en afbeeldingen tegen
komen. Er zijn nog enkele exemplaren te koop. U ontvangt
het boek per post door € 11,00 over te maken op het
hierboven vermelde bankrekeningnummer.

Ook transparante stickers zijn nog te koop. U ontvangt 6 stickers door € 3,65
over te maken op de hierboven vermelde bankrekening onder vermelding
van “Stickers”.

Nieuw draaginsigne.

Omdat er leden zijn die geen NGID’er zijn geweest maar wel tot het (voormalig) Commandocentrale
personeel beho(o)r(d)en zijn er nieuwe draaginsignes verkrijgbaar. De voorstelling: stuurwiel,
bliksemschicht, harpoon en kanonsloop vertegenwoordigen alle voormalige
operationele dienstvakken/brevetten en zijn onderdeel van het wapenschild van de
Nederlands Belgische Operationele School (NLBOPS) De afmeting van dit
draaginsigne is gelijk aan het NGID draaginsigne. voor bestellingen zie www.ngid.nl
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Uit de Kranten van toen….
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Padjang Calling:

MISTNAV-perikelen
Lang geleden was er eens een schip van de
Zeemacht.
Het
was
een
mooie
onderzeebootjager, grijs getjet en alles wat kon
schieten was duidelijk zichtbaar. En men had
haar Groningen gedoopt. Zij was, eind jaren
zeventig, al een krasse oude dame geworden
maar voerde de meeste van de haar
opgedragen taken nog braafjes uit. Zo was ze
vaak schip van de wacht. In die tijd betekende
dat nog vierentwintig uur per dag buitengaats
om patria te behoeden voor aller soorten vuil
en gespuis. Binnenlopen was om even olie te
laden, opstappers te embarkeren zoals
wervianen, MARVO gasten en bemoeials. Ik
heb het genoegen gehad bijna twee jaar
'Grunninger' te zijn geweest. Zoals ik m'n hele loopbaan niet anders heb geweten betekende een
haven of rede aanlopen of verlaten dat er ' mistnavigatie' werd gepleegd. We begrepen dat de
'chauffeur' bij verminderd zicht wat nerveus werd en enige steun van moderne elektronische
middelen wel op prijs stelde. Wij, NGID'ers waren de leveranciers van die prettige ondersteuning. En
als het zicht vanaf de brug minder was dan tot de geusstok was de spanning op de brug en in de
Co.Ce. te snijden. Terwijl de CDT, NAVO, wachtofficieren en uitkijken in de grijze soep stonden te
turen, bepaalden wij de scheepspositie door middels radar allerlei kapen, steigers, peilbakens enz.
te peilen, zodoende onze positie ten opzichte van de voorgenomen route (track) en afstanden tot de
voorgenomen draaipunten te bepalen. Ook onze 'core business', het overzicht over de ons
omringende scheepvaart, met positie, koers en vaart en passeerafstand (als die er al was), netjes en
overzichtelijk te berekenen en presenteren was onderdeel van onze bijdrage om 120 meter
rijkseigendom met 220 opvarenden veilig her- en derwaarts te bewegen. Dat allemaal in die grijze
soep die we eufemistisch verminderd zicht noemden. Nou kon je uit je radarheiligdom wel roepen
dat we 30 yards links van de track, dwars van boei dit of dat en nog 100 yards tot draaipunt zitten; is
dat wel waar??? Oplossing: beoefen dat bij helder zicht. Dat deden we dus. We lopen een haven
aan of verlaten die en de Co.Ce. is opgetuigd voor MISTNAV. Niet gering, zeker bij vreemde havens.
De geplande koers over zetten op een MISTNAV kaart, dit is een vel plotpapier op een plottafel.
Daarnaast ook zoiets voor op een radarscherm (dubbel check). We gaan terug naar Hr. Ms.
Groningen op die mooie heldere zomerdag, eind jaren zeventig. Een briljant figuur op het ' Paleis '
had bedacht dat alle schepen Nieuwe Diep door het Schulpengat aanliepen. En nooit (behalve de
maandelijkse hydrografische controle door een mijnenveger) door het Molengat. Dat moest eens
door een groter schip beproefd worden.....Schip van de wacht GRON werd daartoe aangewezen.
Nou, dan maken we toch een MISTNAV kaart van het Molengat en gaan we er voor! Goed idee, die
controle vaart. Mooi weer, zicht vanaf de eerste boei (zal wel de MG-1 zijn geweest) tot de Lange
Jaap. Daar gaan we. Zoals gewoonlijk meldt het MISTNAV team in de Co.Ce. zijn bevindingen: zoveel
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links/rechts van de track, zoveel tot volgende draaipunt, passeren boei X scheepvaart hier en daar
....... De brugbezetting beantwoord onze meldingen wat lauwtjes. Tja, het zonnetje schijnt en dan is
het meestal gezellig, daar boven.... Dan, we (de Co.Ce.) zien dat we ramkoers op boei MG-XX varen.
'Brug, we varen ramkoers op MG-XX'. Zalige stilte vanuit de brug. Dus: 'Brug hier Co.Ce. boei MG-XX
op 50 yards, ramkoers, we zitten30 yards links van de track, brug over' Nog steeds geen
antwoord...... Fuck, wat gebeurd er?? Met behoorlijk wat stress: 'Brug, we gaan recht op de MG-XX
af, niet meer op radar' Gevolgd door een dreun en een schrapend geluid van stuurboord voor naar
bakboord achter..... Wat is er gebeurd? We hebben de MG-XX van z'n ketting gevaren!! Mooi, chef
Co.Ce./leider MISTNAV team heeft het plot veilig gesteld en laten kopiëren door een niet op post
staande Kpl. Vervolg: s'anderendaags wordt MG-XX op de Texelse wal gevonden. Wij, het schip,
hebben schade aan de schroef en moeten later dokken. Dat gaat wat kosten en dan wordt er een
verantwoordelijke gezocht. Carrières lopen deuken op en er wordt verwoed naar afschuivers
gezocht. Er wordt een onderzoek ingesteld en raad eens wat! Ik heb niemand van buiten het schip
gezien of gesproken over dit voorval. Wel hebben CDT en NAVO stevig op me ingewerkt. Waarom ik
niet eerder gemeld had, of de verbinding met de brug wel of niet getest was en zo meer. Oh ja , had
ik het plot verdonkeremaand om iets te verbergen? Duidelijk was dat ik en mijn mensen niet hadden
gemeld dat we op dat klote boeitje afvoeren!! Mijn collega CSNRT had plots geheugenverlies maar de
uitkijk, SNRT van de wacht en de roerganger (door zijn kleine patrijspoortje) hadden de ware
toedracht gevolgd. Na enige dagen van herhaalde ondervragingen (door de daders!) werd het
moeizaam toegegeven: het MISTNAV team viel niets te verwijten. In de kajuit werd een samenvatting
van het voorval met de betrokkenen doorgenomen. Sluit de CDT af 'Einde verhaal, zand er over, we
gaan door.....' Koffie en cake. Zucht van verlichting, zijn we hier eindelijk van af. Zegt de CDT met een
innemende grijns: 'Hé, SGT, is er ooit één moment geweest dat u dacht dat het schip in gevaar was?
' nb. zoals gewoonlijk stond de brug, het was mooi weer, stampvol mensen.........klinkt bekend??
Goede wacht en gereed maken voor volgende serial.
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