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Van het bestuur:
Voor u ligt alweer de tweede dikke Nieuwsbrief van 2015 met
interessante en boeiende stukjes. Gelukkig zijn er een aantal
leden geweest die kopij hebben ingeleverd voor de Nieuwsbrief.
We zijn deze leden erg dankbaar want de Nieuwsbrief moet niet
alleen door het bestuur worden gevuld maar wij verwachten ook
van onze leden inbreng.
Op 30 april is de reünie gehouden in de Witte Raaf. Om 10:00
stroomden de eerste leden al binnen en werden ontvangen met
koffie en een heerlijk belegd broodje. Na de officiële opening hebben ruim 130 leden met
volle teugen genoten van het zien van oude sobats, (sterke) verhalen en de uitgebreide
nasimaaltijd. Enkele leden hebben zelfs een wandeltocht gemaakt naar de bekende steigers
om de nieuwste aanwinst van de Koninklijke Marine, Zr.Ms. Karel Doorman, in het echt te
bewonderen. Ook de commandant van de NLBEOPSchool gaf acte de presence en gaf aan
erg verheugd te zijn geweest met de uitnodiging tot het bijwonen van deze uitstekend
georganiseerde reünie. Het bestuur was erg verheugd met de aanwezigheid van een groot
aantal leden die niet-NGID-ers zijn maar wel een binding hebben met het brevet/dienstvak
NGID zoals OBD-ers, VBD-ers en ODOPS-en. Aan de reacties aan het eind van de dag en
de reacties in het Gastenboek van de website kan het bestuur weer zeggen: "een prima
geslaagde dag".
Tijdens de afgelopen reünie heb ik uitgebreid met de commandant van de NLBEOPSchool
kunnen praten. Tijdens het gesprek heeft hij mij vergaande toezeggingen gedaan om de
themadag in het voorjaar van 2016 te houden in en om de NLBEOPSchool. Als bestuur zijn
wij hier zeer verheugd over en de eerste voorbereidingen zijn alweer genomen om hier weer
een mooie dag van te maken.
In 2017 zal de volgende reünie weer worden gehouden maar ik kan u verzekeren dat u ruim
voor die tijd al van ons zal horen. Ook zullen wij middels een enquête aan u vragen wat naar
uw mening de locatie van de reünie moet worden en/of er nog verbeterpunten zijn aan de
opzet van de reünie.
Ondertussen heeft er op 13 mei wederom een MARVO-vaartocht a/b Zr. Ms. Van Speijk
plaatsgevonden waar 15 personen van onze stichting aan hebben deelgenomen. Ook
ditmaal was deze vaartocht een groot succes. Een verslag van deze vaartocht vindt u in
deze Nieuwsbrief. De foto's kunt u terugvinden op de bekende website.
De verwachting is dat wij ook weer voor de MARVO-vaartocht van oktober worden
ingedeeld. Houd de e-mail dus goed in de gaten!
Helaas moet ik ook aangeven dat onze voorzitter, Willem Pijnenburg, heeft aangegeven het
voorzitterschap door te willen geven aan de jongere garde. Willem was een van de
oprichters van de stichting NGID in 2010 en was vanaf het begin de voorzitter. Hij zal ons
niet direct verlaten maar heeft aangegeven voor het einde van het jaar de voorzittershamer
over te willen dragen. Willem heeft vol vuur en enthousiasme de taak van voorzitter
uitgevoerd maar na 5 jaar voorzitterschap vindt hij het tijd voor vernieuwing. Het bestuur
beraadt zich nog over de wijze van invulling van het voorzitterschap.
Het is nog steeds mogelijk om de namen van de personen op de verschillende klassenfoto's
aan ons door te geven. Wellicht dat u nog namen weet, geef ze dan door. Natuurlijk kunt u
ook nog klassenfoto's inleveren want we zijn nog niet in het bezit van alle klassenfoto's.
Tijdens de reünie kwamen er ook nog oude foto's tevoorschijn van o.a. NAVGIS, oudcollega's, etc. Wellicht is het leuk om deze foto's ook op de website te plaatsen! U kunt de
foto's gewoon naar ons opsturen per post of e-mail en wij zorgen dan voor de plaatsing.
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.
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.
Veel leesplezier met de Nieuwsbrief.

Van de Redactie
Mijn laatste oproep om met de redactie mee te denken en voor copy te zorgen heeft
resultaat gehad. Ik heb van Giel Schloesser
verschillende krantenartikelen ontvangen met
wetenswaardigheden de NGID aangaande. Ook
Piet de Betue heeft zijn diensten aangeboden
en met “de herinneringen van een RAPP” zal hij
in iedere nieuwsbrief zijn verhaal doen. Ook
Padjang laat weer van zich horen en zal op zijn
karakteristieke manier verhaal doen van zijn
bevindingen binnen de Koninklijke Marine. Om
die reden is Piet Plottegel met pensioen gegaan
en zal zich bezig gaan houden met tuinieren. Ik
durf te zeggen dat we de goede kant opgaan en
de nieuwsbrief nog aantrekkelijker gaan maken.
Deze nieuwsbrief moet de uitlaatklep worden
voor de leden van de Stichting NGID, dus
schroom niet om de pen te pakken en je
verhaal op papier te zetten. Artikelen en
wetenswaardigheden uit het (verre) verleden
zijn welkom. Ook zijn we op zoek naar jonge
enthousiaste schrijvers, die ons oude knarren,
op een duidelijke manier kunnen vertellen hoe
het in de hedendaagse marine toegaat. Dus
uitdagingen
genoeg.
Met
een
ieders
medewerking hopen we een nieuwsbrief uit te
geven die met veel plezier gelezen wordt en buiten een lach en een traan ook enige
educatieve waarde heeft. Wij als commando centrale personeel, of het nu NGID, OBD of OD
is, zijn trots op onze dienstvakken en dat willen we graag laten blijken. Wij hopen op jullie
response en laten we samen een nieuwsbrief samenstellen waar we trots op kunnen zijn.
Namens de redactie, Willem van Ieperen

De winkel:

U kunt de artikelen bestellen door het totaal bedrag over te maken op
bankrekening:

NL46 ABNA 054 80 16 267
t.n.v. Stg. NGID, 9072AJ.
Vermeld wel even welke artikelen en uw naam” bij uw overschrijving. De verzendkosten
(binnen Nederland) zijn in de prijs inbegrepen. Voor verzending naar het buitenland kunt u
via penningmeester@ngid.nl een prijsopgave krijgen. Getoonde prijzen zijn ledenprijzen, niet
leden betalen €1,00 per artikel extra. Zie ook www.ngid.nl

Reünie Witte Raaf 2015
30 april, vroeger een bekende datum, Alle
Hens, of deelnemen aan de Koninginnedag
parade, daarna zondagse dienst. Anno 2015
een normale werkdag en een prima dag voor
onze
ontmoeting
reünie.
Zo’n
135
deelnemers verzamelden zich rond elf uur in
de Witte Raaf en onder het genot van een
kopje koffie en een broodje werden de eerste
contacten al gelegd. Een groot voordeel bij
de zoektocht naar oude maten was dat
iedereen een naamplaatje droeg, want in de
loop van de jaren waren er duidelijk enige
uiterlijke veranderingen opgetreden. Al snel was het ouwe jongens krentenbrood en gingen
de sterke verhalen heen en weer. Het was nog serieus want de tap was nog dicht. Onze vice
voorzitter hield een openingswoord en memoreerde de gestage groei van het ledenbestand
van de Stichting NGID en haalde tevens aan dat ook personen, nauw betrokken bij het reilen
en zeilen van een commando centrale, welkom waren als lid van de Stichting NGID. Ook
noemde hij de namen van diegenen die ons sinds de laatste reünie ontvallen waren. Dit zette
ons wel even aan het denken en deed ons realiseren hoe betrekkelijk het leven is. Na het
officiële gedeelte ging de tap open en
onder het genot van een hapje en drankje
werden oude herinneringen opgehaald en
voor menigeen het lange termijn geheugen
op de proef gesteld. Ook de serieuze noot
kwam in de gesprekken naar voren en
hieruit bleek dat velen van ons ook hun
portie leed hadden meegemaakt, maar
gelukkig voerden de vrolijke gesprekken
de boventoon. Een reünie is om ouwe
herinneringen op te halen en dat gebeurde
dan ook ruimschoots en wat bleek, je maat van vroeger woonde al jaren in de zelfde
woonplaats als jezelf en jullie waren elkaar nooit tegengekomen. Adressen waren snel
uitgewisseld en afspraken voor bezoeken over en weer gemaakt. De verzorging door het
personeel van de Witte Raaf was perfect en voor velen gaf de locatie op de nieuwe haven
een gevoel van thuiskomen. Ook kwam uit de gesprekken naar voren hoe goed het vroeger
bij de marine was en hoe slecht het er nu toeven is. Maar dit soort gesprekken is inherent
aan het klimmen der jaren en ik weet zeker
dat de huidige generatie marine personeel
hier heel anders overdenkt. Om half vier was
het al weer tijd voor vast voedsel en de nasi
maaltijd
smaakte
prima.
Een groot
compliment voor de logistieke dienst van de
kazerne. Na het eten was het tijd om de
consumptie munten op te maken en na het
nuttigen van nog een kopje koffie of thee was
de reünie 2015 alweer voorbij. Bij vertrek
ontvingen de reünisten nog een aandenken:
Het boek “van baroe tot ouwe stomp”, waarin Piet Plottegel met korte verhalen zijn visie
geeft over het reilen en zeilen binnen de Navigatie Gevechts Informatie Dienst in de tweede
helft van de vorige eeuw. Al met al een zeer geslaagde dag en zeker voor herhaling vatbaar.

Uit het krantenarchief.

Een krantenartikel uit het Noordhollands Dagblad van 20 maart 2015.

Marleen de Waal Malefijt.
Marleen is onze oud-collega Plotter, echtgenote van Jan de Waal Malefijt en lid van de
stichting NGID. Eerder al zwom zij het Marsdiep over van Den Helder naar Texel voor een
vergelijkbaar doel. Marleen, we zijn trots op je!!

DEN HELDER - De Helderse zwemmers Marleen de Waal Malefijt en Gino Tibboel gaan op
zaterdag 11 juli, samen met Patrick Hogervorst
(Anna Paulowna), voor het goede doel pogen
om de Oosterschelde zwemmend over te
steken. De Waal Malefijt (56) en Hogervorst
namen afgelopen jaar al deel aan de
Marsdiepoversteek van Den Helder naar Texel.
Samen met Tibboel, onderwaterhockeyer en
duiker bij de Aquanauten, is een nieuw sportief
doel geformuleerd. Op 11 juli gaat het trio zich
wagen aan de 8,5 kilometer lange overgang van
Strijenham naar Yerseke. Het wordt voor de
eerste
editie
van
de
Zeeuwse
zee
zwemwedstrijd. ,,Die afstand gaan we wel
redden’’, meldt De Waal Malefijt vol vertrouwen.
De Helderse veterane laat daarom deelname
aan Den Helder-Texel dit jaar schieten. De drie regionale zwemmers hebben bovendien een
sponsoractie gekoppeld aan hun zwemplannen. De Waal Malefijt heeft een dochter met
Syndroom van Down, Rozemarijn. ,,Als ouders zijn we voor onze kinderen bezig met een
wooninitiatief voor jongeren met een verstandelijke beperking. Daar is veel geld voor nodig.
In een oude stellingschuur in Breezand moeten acht appartementen en één gezamenlijke
ruimte komen. Na de zomer wordt begonnen met de verbouwing. Doel is om zoveel mogelijk
sponsorgeld binnen te halen.’’

Nieuwediepers vinden tien kilo aan gouden munten
Door Redactie Den Helder - 14-4-2015

DEN HELDER - De duikgroep van oud-marineman Frans Klut
in Israël heeft voor de kust de grootste
goudschat ooit in dat land gevonden,
opgedoken. Het gaat om tien kilo aan gouden
munten die minstens duizend jaar op de bodem
van de zee heeft gelegen vlak voor de haven
van Caesarea. ,,Het goud is niet aangetast en
flonkert je tegemoet'', zegt Klut die behoort tot
een duikgroep van oud-Nieuwedieper Kurt
Raven. Het goud is direct ingenomen door de
Israëlische staat. ,,Maar we krijgen wel een
premie voor de archeologische vondst. Daar
kunnen we een nieuwe compressor van kopen'',

vertelt de duiker vanuit Israël. N.B.: Frans Klut is oud OBD’er en lid van onze stichting.

Padjang calling,
Te land, ter zee en in de lucht.
Was dat niet het spannende begin voor ons allen?
Na de keuring waarbij zo ongeveer tachtig procent
van onze medekeurlingen werden weggestuurd
tekenden we, nog super-minderjarig, een contract
voor zes jaar dienst bij de Rijkszeemacht. We
verplichtten ons tot dienst te land, ter zee en in de
lucht. Allen hebben te land ‘gediend’. Alle NGID
ers en RAPP’s hebben dat ook ter zee gedaan. In
de lucht, behoudens deeltijdopleidingen, slechts
weinigen van ons. Ja, ja, ik vergeet de fameuze
vluchten met de Fokker S-11 Instructor niet en ook niet de ‘fun-flights’ voor Marva’s. Allemaal
hebben we onze herinneringen en in dit medium worden we door de voortreffelijke redactie
regelmatig opgeroepen om daar kond van te doen. Laat ik een poging doen enige anekdotes te
leveren welke in de drie elementen land, zee en lucht spelen. Let wel, mijn anekdotes zijn mijn eigen
belevenissen of mijn herinneringen aan verhalen van kameraden.

Een zootje ongeregeld NGID/RAPP’ers te land.
Even een beetje historie. De grotere schepen van de KM hebben lange tijd eén of meer
landingsdivisies aan boord gehad. Deze eenheden gingen in tijd van nood aan land om patrouilles uit
te voeren of daadwerkelijk strijd te leveren. In recentere tijden dienden ze vooral het schip te
beveiligen in havens of op reden en ingezet te worden als kern- macht van een ‘disaster relief team’.
Nu was er in vervlogen tijden een schip van hare majesteit, genaamd de Karel Doorman. In onze
kringen ook wel ‘de dikke boot’ of ‘Hr. Ms. Rookverbod” geheten. Door veel technische problemen,
veelal voortstuwing gerelateerd, lag de oude dame in 1966 langdurig in reparatie op scheepswerf
Verolme in Schiedam. Zo’n vliegdekschip was een grote bak met heel veel volk dat eigenlijk op de rol
stond om te peilen, te plotten en dergelijke. En als er niets te peilen , te plotten of iets dergelijks was
dan was daar gewoonlijk wel een oplossing voor: soppen en tjetten! Na alle compartimenten, dekken
en verdere bedenksels tig keer getjet en gesopt te hebben begon er toch wel een lichte
misnoegdheid te ontstaan. Denkt u eens in, de van matrozen via onderofficieren optrekkende onrust
bereikte de longroom alwaar gewis een tot de zeesoldaten behorende zijn kansen rook: tracht de
vloot tot aanhangsel van de infanterie, welke oorspronkelijk opgericht was om kostbaar, hoog
opgeleid, vlootpersoneel bij gevechten te
sparen om te schalen tot gewoon volk. Nu
beschikte de Doorman al over twee
landingsdivisies, zijnde een met personeel van
het zo genoemde korps mariniers en de
andere uit geschoold personeel , anders
gezegd: vlootmensen. Om nu het probleem
van ijdelheid te bestrijden werd bedacht dat
men met de instelling van nog een
landingsdivisie, gevormd uit zogenaamd
overtollig vlootpersoneel en deze te vormen
en oefenen er een nuttig gebruik zou kunnen
worden gemaakt van deze mensen. Leve de
lol! Als laatste gebruikers van het aloude
Garend M1 geweer werden we met busladingen ,jawel, met zoveel waren wij, naar de
Waalsdorpervlakte bij s’Gravenhage vervoerd om aldaar onze schietvaardigheid met het wapen dat

toch zo veel van onze bevrijders had bediend, op te vijzelen. In zo’n landingsdivisie werden we
ingedeeld in eenheden als ‘geweergroep’ en ‘ AG-groep’. Een geweergroep bestond uit ’n SGT (Cdt),
’n KPL (opv. Cdt) en een stuk of zes manschappen (plotters en peilers en dergelijken). In de hangaar
van de Doorman hadden we al mogen vernemen wat het verschil was tussen ‘tijgeren’ en ‘ crawlen’
en meer van dat soort kreten welke met de oorspronkelijk door onze grote vlootvoogd door de uit
de Zwitserse bergen geïmporteerde huursoldaten meegebrachte handelingen genoemd werden De
apotheose van dit grote gebeuren vond plaats in de Van Braam Houckgeest kazerne. Aldaar was een
nogal groot semipermanent tentenkamp ingericht , alwaar bezoekende oefenpartners gehuisvest
werden. Zo ook wij, van de Doorman Op deze kazerne en in de omliggende bossen en heidevelden
werden we verder geschoold en geoefend in de fijne kneepjes van het beroep van infanterist. Toch
een goed gevoel, dat je naast soppen, tjetten, peilen en plotten ook in het veld nog nuttig kon zijn.
s’Avonds, in dat beroerde tentenkamp, werden we geacht ons wapen te demonteren en te
onderhouden. Gelukkig liepen er zogenaamde ‘uitkijken’ van het korps rond die de neiging hadden
wat neerbuigend te doen tegen die ‘vloot-eikels’. Die ‘eikels ’schatten die knullen al snel in als nuttig.
Zeg dat je zo’n geweer eigenlijk niet snapt, en het jongetje begint enthousiast al die wapens te
onderhouden. Inmiddels zijn we senioren en weten de meesten van ons dat er na opwerken een
‘Thursday war’ komt. Zoiets hadden de torren dus ook geregeld. Donderdag avond lagen wij, de
vloot dus, in linie in een heideveld en de ’vijand’, de mariniers, lagen in linie in de tegenoverliggende
bosrand die wij moesten bestormen, overlopen en via een aantal bospaden naar de achterkant van
het bos gaan en daar een tweede linie innemen. Wij sluipen dus, in het stikdonker, naar onze
aanvangslijn. We waren inmiddels wel heel goed in passage over verduisterde dekken met al zijn
obstakels, maar een heideveld is net iets anders. Gelukkig had mijn geweergroep een heel kiene
geweerroepcommandant. Moest wel want het was een SGTNGID! Beter kun je niet hebben! De man
had deze serial natuurlijk goed voorbereid en had afgezien van de door rijkswege verschafte
zaklantaarn en had zich voorzien van een voorloper van de Maglite. Dat was een goed idee en deze
sensor werd effectief gebruikt. We lagen ongeveer 50 meter van de vijandelijke linie en onze
geweergroepcommandant scheen met zijn lamp op iedere individueel , maakte er geen geheim van
wie hij bedoelde door te roepen: ‘Hee Rolvink, neem hier positie in’ en ‘Jansen, als ik fluit ga je in de
wiedeweerga naar die boom’. Toen dan onze stormaanval begon was er een knetterend tegenvuur,
dan doodse stilte wat de tegenstander betrof en wij renden kwakend de bospaden door om onze
tweede linie te bezetten. Om die alreeds bezet te vinden door onze tegenstanders. Zij liepen door
het dichte bos, wij over paden en we hadden ze nooit gehoord. Waren ze geholpen door onze SGT
,’schrijf op, we hebben vier schepen’ of is het: ieder zijn vak? Wederzijds respect hou ik hier van over,
zeker ook voor mijn ‘oude’ peilers, plotters en dergelijke.

Een bovenwater-NAGI daalt af, in diepe en onzekere wateren.
Het zal 1981 of daaromtrent zijn geweest. Ergens tussen Schotland en Zuid-Noorwegen waar de zee
lekker diep is. Diep genoeg om te CASEX'en, of te wel gecombineerde anti-onderzeebootoefeningen. Jawel, gecombineerd. Te dien tijde zo ongeveer onze 'core business' met aan boord
geplaatste helikopters en vliegtuigen van een "eigen" Marine Luchtvaart Dienst. Goed, dat is wat het
eskader toen en daar aan het doen was . Door amicale contacten tussen onze etat- major, mijn schip
had een ex-ozb-cdt
en de HOD was ook iets ex-ozb. en de deelnemende sub, een
driecylinderonderzeeboot werd een uitwisseling van bemanningsleden geregeld. Dat betekende dat
dagelijks voordat het ochtend-WP begon, onze zodiac wat stokers, toelissen en andere
boerenachtsgasten overbracht naar de sub en dat collega's, die daar kennelijk wel even gemist
konden worden, van de sub naar ons frisse buitenboorddek werden terug gevaren. Overigens leerde
de praktijk dat zij zeer tevreden waren met de respectieve dagverblijven, hoe zou dat nu komen? Na
enig aandringen onzerzijds, dat wil zeggen de ACCO's mochten ook onze pingers en peilers aan deze
exercitie meedoen (wat eerst niet zou kunnen, zij moesten immers ozbt'en detecteren!). Uiteindelijk
ging besefte ook Padjang dat het voor hem als ACCO/OBC toch ook wel interessant zou zijn om een
kijkje in de keuken van de "vijand" te nemen. Daarvoor was mijn kennis van onderzeeboten beperkt
tot deelcursussen van de Zeearend en biertjes drinken met collega's in buitenlandse havens. Toen ik

opperde dat als er iemand toch even "beneden" moest gaan kijken dat toch zeker wel
ondergetekende zou moeten zijn, werd dat pertinent afgewezen. Ik zou bij de CASEX'en onmisbaar
zijn. Leuk om te horen, maar geen garantie op extra punten in de conduitestaat. Het werd
uiteindelijk toch toegestaan en geregeld omdat mijn ACCO-collega van de andere
oorlogswachtdivisie ook mijn deel van de wacht wel wilde overnemen. Daar was de dag van
Padjangs onderzee-doop aangebroken. Best mooi weer, maar jullie zullen nog wel weten dat een
echt vlakke zee in dat gebied een uitzonderring is en dat was het die dag dus ook niet. Lekkere
oceaan -rollers, goed vasthouden in de zodiac. Voor de ronde romp van de sub is een speciale "trap"
bedacht die de ronding van die romp volgt en eigenlijk bestaat uit driehoekige balkjes, vastgehouden
door lijnen. Op de boot wordt een scepter gemonteerd waar vanaf een vanglijn naar de sloep/zodiac
wordt geworpen. Als de zodiac in de juiste positie ter hoogte van de' trap' ligt en een golf je op de
goede hoogte tilt, spring je op het trappetje en trek je aan de vanglijn omhoog. Lijkt een beetje op
een kermisattractie en het is nog gratis ook. Maar de attractie wordt vervolgt. "Welkom aan boord,
en je moet daar naar boven", wordt er naar de toren gewezen. Zoals gezegd, best mooi weer maar
de zeegang verbood het openen van een luik op het bovendek. Je loopt over het dek naar de toren,
zo heet de opbouw van dat gekke schip. Via aan die "toren" gemonteerde uitstulpingen klim je
omhoog en dan is die kleine sub opeens enorm hoog. Boven aangekomen slinger je je in de "kuip"
alwaar je door het luik weer zo'n tocht naar beneden moet maken. Kom je in de
'Commandocentrale" en vraagt een officier je naam, geboortedatum en marinenummer, dat alles
om, voordat er gedoken wordt, een lijst van opvarenden te versturen. Je weet maar nooit! Terwijl
we met deze, schijnbaar bureaucratische handelingen bezig zijn, krijst er een al te bekend alarm
door de boot: ROOD EN BLAUW SLUITEN!! Op je
eigen schip, waar je goed bekend bent, is dat al
onheilspellend genoeg. Op zo'n totaal vreemd
schip voel je je echt ontheemd. Wat er om je
heen gebeurd is niet vreemd, allerlei lui die om je
heen luiken en deuren sluiten, maar hier ben ik
totaal passief. Ik schrijf dit stukje, dus weest
gerust, ik heb bij een andere gelegenheid de
wacht van mijn aardige collega overgenomen en
het dus overleeft. Het was ,blijkbaar, een seinersmisverstand. Een sein uit de ATP1 waarin je kunt
aangeven dat je voorlangs en een kleine variant,
dat ja achterlangs passeert. Was het een verkeerde opdracht van onze officier van de wacht, heeft
onze seiner het verkeerd verstaan of begrepen, heeft de seiner het verkeerde ATP1 sein verzonden,
heeft de andere seiner het sein verkeerd geïnterpreteerd of - doorgegeven aan zijn baas. Of heeft
het OZBT-baasje het niet goed verstaan of geïnterpreteerd? Er werd aan beide zijden nog lang over
geluld en ik weet nu echt niet meer wat de officiële uitslag was. Goede test voor mijn hart. "n Minuut
of wat later wordt einde rood en blauw sluiten gepraaid en kan de adrenaline weer rustig naar
niveau "normaal". Wat, verdomme, was er gebeurd? Zie boven, en dat is wat ze op die sub zagen: de
hoge en messcherpe boeg van een S-fregat over zich uittorenend. Lullig, kan gebeuren maar ikke zat
op die boot! En ik had opeens veel begrip voor de onderzeeboot-toelage die mijn collega's op die pijp
kregen.. Het uitwisselingsavontuur? . Zeker, ik kon zeggen op 120 meter diepte te zijn geweest. En ik
heb de schroeven en de sonar pings van mijn eigen schip gehoord. Maar Ik miste de hectiek van mijn
bovenwaterbedrijf met zijn wisselende serials . Voor mij, niet bijster interessant. Een beetje sloom
eigenlijk. Terug aan boord van mijn vertrouwde bovenwaterschip ging het gebeuren nog even door
Ik wilde weten hoe het met de onderzeeboottoelage ging. Onze chef toelis zocht het op en wist te
melden dat iedere militair welke een deel van een dag aan boord van een ozbt doorbracht, recht
had op de toeslag. Oproer bij de eerder vernoemde Cdt en HOD. Dat was niet echt de bedoeling
geweest. Dat konden zij wel vinden, ik kan u verzekeren dat niet alleen ik, mar alle 'exanchers 'de
toelage hebben gekregen! Weet u nu waarom Defensie zo hard heeft moeten bezuinigen. Het moet
uit de lengte of uit de diepte komen!

En soms gaan NAGI's de lucht in.
Toen, eind jaren zestig is daar het mooie, bijna nieuwe schip van Hare Majesteit, de Van Nes.
Ingedeeld in de Standing Naval Force Atlantic en niet alleen dat, het as ook nog het vlaggeschip
(jawel in die tijden nog zonder "n" geschreven).
Wij hadden de baasjes aan boord, de Staf zoals
dat heette . "n Canadese chef-staf ,'n Noorse
verbindelaar en nog wat van die jongens.
Afzakkend langs de Europese kusten belandden
we in de wateren van Madeira. Daar deden we
nog eens goede werken, zoals de MEDVAC van
een mevrouw en haar baby van het eilandje
Porto Santo, met onze boord-heli, naar Funchal,
de hoofdplaats van dat mooie eiland. Achteraf
lijkt dat bijna een afgedwongen publiciteitsstunt
want Porto Santo was, toen der tijd , de luchthaven van die archipel en waren er dus "shuttle"vluchten van Porto Santo naar het hoofdeiland. Misschien heeft men vergeten simpele mensen als
een KPLNGID in te lichten over de ware reden van deze vlucht. Die KPL mocht wel SCA's en
VECTACS uitvoeren maar deze MEDVAC-vlucht werd door de HOD in eigen persoon uitgevoerd.
Welke persoon s' anderdaags ook in het lokale sufferdje werd opgevoerd. Overigens, gave vent,
heeft het nog tot CZMNED geschopt, zou echt willen weten hoe het nu met hem gaat. Behalve deze
gebeurtenissen, havenbezoek in Funchal (geen korting op versnapering i.v.m. MEDVAC), prachtige
excursies naar de subtropische bergwouden en lieve Portugezen, valt te vermelden dat we weer
echt gingen werken. En een onderdeel daarvan was : NGS. Weet je nog wel, dat betekend Naval
Gunfire Support. Nu was ik min of meer belast met ongeveer alles wat met de exercitie te maken
had. Zoals personeels-briefing, plotkaarten maken en droog voor-oefenen. En dat schijnt te zijn
waargenomen en zelfs opgevallen bij onze chief staff. Komen we bij de Ïslas Desertas", iets ten
oosten van Madeira. Onbewoonde eilanden(dat hoop ik althans). Daar zouden we een NGS-oefening
houden. Alles goed voorbereid, blijkt er niet voorzien te zijn in een "spotter"! Toch essentieel in zo'n
operatie. Wordt ter plekke bedacht dat onze heli als "airborne spotter" kan optreden. In het tijdperk
voor de Lynx was de vlieger eigenlijk een taxichauffeur en die weigerde categorisch als artillerist op
te treden. Daar kwam onze Canadese chef-staf die zich die Hollandse petty officer herinnerde die zo
druk bezig was geweest met de voorbereidingen voor deze serial. Geroezemoes in de marche en ik
werd aangewezen om in de WASP te embarkeren en als spotter te fungeren. Ik weet nu nog dat er
een wirwar van emoties door me heen moet zijn gegaan. Nooit gedaan, uitdaging, opdracht, moet ik
kunnen, kan ik niet.......Voor ik het toen wist zat ik BB naast de vlieger te zoeken naar wat het doel
zou moeten zijn. Als ik steun zocht bij die vlieger, zoals: denkt u ook niet dat dat vlaggetje het
bedoelde "target" is had hij het druk met de "endurance" berekenen. Daar had ik dus niets aan.
Tenen de tijd dat ik dacht het te snappen en mijn
spotters-report wilde dorgeven draaide die kut-heli op
een nieuwe "leg" en zag ik de wereld weer voor een
doedelzak aan. Ik moet toegeven dat ik toch "shoot" heb
geroepen en dat er gevuurd is. Echt waar, ik hoop dat die
Islas Desertas echt" deserte waren want de granaten
kwamen overal terecht, maar niet op het beoogde doel".
Dat wed al snel opgemerkt en ik kwam "home plate". Er
ontstond al snel een discussie, misschien typisch voor de
Defensie-cultuur: er is iets niet goed gegaan en wie
kunnen we daarvoor verantwoordelijk maken( niet ik). Ik
was een korporaaltje, met donald duck pet. Zo'n simpele. Het heeft het nieuws niet gehaald. Maar ik
droom nog wel 'ns van een airborne spotter opleiding

Geachte Redactie,
Altijd weer leuk die nieuwsbrief. Ik vind dat jullie dat prima doen. Over Wim Ruska het
volgende: al wat ik weet van zijn marine carrière heb ik van horen zeggen. Vooral Pim
Broersen vertelde tijdens de lessen radar veel want hij had met Wim op de Doorman
gevaren. Het waren geen lieverdjes bleek uit die verhalen. Maar Wim Ruska is toch nog een
keer terug geweest bij de KM. In november 2000 was ik projectofficier voor het Militaire
Wereldkampioenschap Judo en dat werd gehouden in de sportzalen van MK Willemsoord. Er
deden 26 landen aan mee met zo ongeveer alle judoka’s die behoorden tot de wereldtop. Zo
voor Nederland grootheden als Mark Huizinga etc. De opening van dit internationale
sportfestijn bestond uit een feestelijk programma en dat werd gehouden in de toenmalige
sporthal ‘De Slenk’. We wilden Wim Ruska graag bij de opening en na een bezoek aan zijn
thuisadres in Wormerveer bleek hij bereid te komen. Op die openingsavond maakte hij zijn
opwachting onder begeleiding van een draaiorgel en bijhorende muziek. En zo stond hij even
letterlijk en figuurlijk in de schijnwerpers en werd aan de aanwezigen voorgesteld als de
groot kampioen die hij natuurlijk ook is geweest. Met vriendelijke groet, Jelle T W Wieling

Ik moet jullie mijn oprechte complimenten maken betreffende de inhoud van de
nieuwsbrief. Hoewel ik maar 7 jaar NGID-er ben geweest is het altijd geweldig om de
artikelen te lezen over dat "zooitje ongeregeld" . groet, Hans Nieweg

Geachte redactie St. NGID.
Hierbij een klassenfoto van de Rapp-opleiding van januari t/m maart 1970 op NAVGIS
(Oostbatterij). Ikzelf ben de 4e van links staand. Had mijn takenboek 1e klas al op Hr.Ms.
kruiser de Ruyter zo goed als af gemaakt. Tijdens rapp opl. ook examen matroos 1 gedaan
bij o.a. Ltz Haver Droeze Sept.1968 bij het korps Mariniers in Rotterdam gestart. Uiteindelijk
toch overgestapt naar de varende marine en als rapp 1 a/b van zowel fregat Hr.Ms. van Nes
(paai commandocentrale) als Hr.Ms. onderzeeboot Potvis (hele periode van 3 jaar) als
rapp./kaartenpaai, gevaren. Sedert jan 1976 bij de politie Rotterdam waarvan 7 jaren bij de
toenmalige Rivierpolitie. Vanaf 1987 tot heden werkzaam bij de Inlichtingendienst. Gezien
mijn leeftijd en de reorganisatie bij de politie zal aan mijn werkzame leven wel een einde
komen. Geen spijt van de weg die ik gelopen heb. Al lid van de OZD reunistenvereniging. De
NGID volg ik via de perfecte site. Hulde. Groet, Bram Hoeijenbos Alblasserdam

Dag Wim,
Ingevolge je verzoek doen ik je bijgaand een kranten artikel toekomen, die dateert
van Oktober 1962, tijdens de politionele actie in Nieuw Guinea.
Ondertekend van een van de geïnterviewde,
Met vriendelijke groeten, Henk van Dijk, Matroos 1ste klas Rapp 1
Henk dank voor je inzending. Je artikel zal geplaatst worden in de eerstvolgende nieuwsbrief.
De redactie

Herinneringen van een RAPP.
Door Piet de Betue

Het allereerste begin.
Ik was zo’n kereltje dat je niet hoefde aan te moedigen
om te zorgen ‘dat-ie-erbij-kwam’. Ik had een oom en
tante in den Helder bij wie ik soms in de zomervakantie
mocht komen logeren en al vroeg werd ik besmet met
‘marinerites’. Voor mij bestond er geen spannender
avontuur dan een zwerftocht langs de haven, vol
indrukwekkende oorlogsschepen met dreigende kanonnen, mysterieuze antennes en fier
wapperende vlaggen. Ik herinner me de Soemba die prominent tegenover het KIM lag
afgemeerd. Mannen in blauwe uniformen liepen af en aan. Matrozen waarschijnlijk, dacht
ik, maar misschien liep daar ook wel een admiraal tussen… Zij gingen met hun schip de hele
wereld over. Naar al die mystieke oorden waarover ik had gelezen in De Scheepsjongens van
Bontekoe en de boekjes van Kapitein Rob. Het was ongeveer 1948 en ik was tien, maar vanaf
toen stond het voor mij vast: dat wil ik ook! Een paar jaren later had ik contact met een
‘echte marineman’. Bij het stationnetje van Koedijker Vlotbrug (of all places…) stond hij in
zijn mooie uniform te wachten op Bello, een treintje dat toen nog een verbinding verzorgde
tussen Alkmaar en Bergen aan Zee. Ik raapte al mijn moed bij elkaar en vroeg hem wat ik
moest doen om ook bij de marine te komen. Het moet een al wat ouder iemand zijn geweest
want hij gaf glimlachend om mijn
enthousiasme een educatief antwoord.
‘Allereerst
moet
je
zoveel
mogelijk
schoolopleiding volgen,’ zei hij. ‘Hoe meer hoe
beter. En dan, als je zestien jaar oud bent moet
je een aanvraag indienen voor de keuring. Die
is in Voorschoten en die is heel zwaar. En als je
daar doorheen bent kun je bij de marine
komen.’ ‘Kan het niet eerder?’ wilde ik nog
weten. De ‘matroos’ schudde zijn hoofd. ‘Maar dat hoeft ook niet want je moet eerst naar
school en een vak leren. En nog iets: als je ooit bij de marine komt, zorg dan dat je geen
matroos wordt. Leer eerst een vak!’ Dat naar school gaan en een vak leren was nog een
probleem. Ik kon goed leren, maar ik zag ‘alle vogeltjes vliegen’. Buiten en niet binnen het
schoolgebouw. De leiding van de Willibrordus school in Alkmaar zag dan ook niets in
ingewikkelde vervolgopleidingen voor mij en na nog twee jaar VGLO ging ik aan het werk in
een kaasfabriek. Veertien jaar oud en zuchtend omdat mijn bevrijdende zestiende
verjaardag zolang op zich liet wachten. Pas later zou ik ontdekken dat ‘geduld een schone
zaak is’ en dat tijd een hoop problemen oplost.

Maar eindelijk was het zo ver. Een
paar weken voordat ik zestien werd
ontdekte mijn moeder een zorgdat-je-erbij-komt advertentie in de
krant, compleet met adres
waarnaar ik mijn smeekbede kon
sturen. Twee weken later lag er
een uitnodiging in de bus om eind
februari 1954 naar Voorschoten te
komen om me daar te laten keuren
en eventueel een contract te
tekenen. Op een maandagochtend
arriveerde ik bij het marine keuringscentrum. Samen met nog 32 andere kandidaten
vormden wij een groep die ‘de molen’ in ging en begon een zenuwslopende week van testen
en medische keuringen. Die waren inderdaad heel streng en elke dag vielen er jongens uit
onze groep af die naar huis konden vanwege platvoeten ,slecht zicht of gehoor of andere
redenen. Op
donderdagmiddag
waren we nog met z’n drieën (…)
over: Piet Kamminga en Jan
Verberne, beiden uit Brabant en ik.
Tien procent van de oorspronkelijke
groep en dat bevorderde ons gevoel
voor bescheidenheid niet… Onze
vriendschap wel want die is tot op de
dag van vandaag gebleven. Restte
nog de selectieofficier die een
beslissing moest nemen over ons
toekomstige dienstvak. Voor Piet en Jan was dat geen probleem: zij waren ex
ambachtsschool leerlingen en wilden graag machinist worden. Voor mij lag dat moeilijker. Ik
had geen vak en dan was matroos als dienstvak een logisch besluit. Maar ik zat nog altijd
met die uitspraak van die marineman bij dat Koedijker stationnetje: wordt geen matroos.
Dus probeerde ik mijn zestienjarig pootje stijf te houden maar tenslotte hakte die officier de
knoop door. Hij had overleg gepleegd met zijn superieuren, zei hij en de oplossing was dat ik
matroos werd en het brevet RAPP erbij kreeg (!). Dan zou ik met radar gaan werken en met
het matrozenbestaan zowat niks te maken krijgen. Trots als een aap reisde ik de volgende
dag naar huis. Mijn droom was in vervulling gegaan: ik ging naar de Marine.
Wordt vervolgd

Goedemorgen, het was een leuk, gezellig dagje. Ik heb vaak gedacht, zat ik nog maar bij de
baas, heerlijk dat vrije leven. Gisteren verwoorde Hans Hamburger het echter juist: 'wij
passen niet meer in deze marine.' Dat klopt. Wij hebben de marine heel anders beleefd. Ik
wil niet zeggen beter hoor, want ik zag toch ook een heel vrolijke en aardige bemanning. En
het kwam grotendeels wel hetzelfde over. Maar gewoon anders. Ik kan het niet goed
omschrijven. Het was fijn weer even de deining te voelen, de geur van een schip op te
snuiven en de procedure van in- en uitvaren mee te maken. 'Manouvreerrol op post',
iedereen weet wat te doen. 'Meerrol op post', je ziet de ingedeelden hun post in nemen. Dat
directe, dat strakke, mis ik wel. Ik hou van directe commando's. Nu werk ik als secretaresse
en is het duidelijk wat ik moet doen. Maar er zijn geen dagelijkse orders, er is niet elke dag
wachtsvolk en dus ook geen brandpiket. En ook hoor ik nooit meer: 'Aaattentie...., matroos
Pals aan de valreep' of iets dergelijks. Hahaha. Nou ja, het nostalgische gevoel zal dit
weekend nog wel even blijven hangen en maandag is het weer business as usual. Bedankt
dat ik mee mocht. Groetjes, Nienke

VAARDAG STICHTING NGID MET ZR. MS. VAN SPEIJK (F828)

Woensdag 13 mei 2015 was het dan zover, heerlijk dagje was gekomen. Een dagje
meevaren met een M-fregat, de Van Speijk. Vroeg uit de tampat om eventuele files voor te
blijven werd er richting Den Helder gekoerst. Zonder problemen werd Nieuwe Haven om
08.30 uur bereikt en werd er richting De Witte Raaf gereden voor een bakkie.

Ruimschoots op tijd werd er rustig richting steiger 21 gelopen en
aldaar kon men al aan boord om in hangaar al vast aan de koffie te
gaan. 09.30 arriveerden de rest van de sobats samen met Jaap
die een ieder voorzag van een NGID cap.

De sfeer zat er al goed in, iedereen had er zin in. De bemanning had genoeg koffie en
koeken neergezet en daar werd goed gebruik van gemaakt. Rond 10:00 uur werden we door
overste Eelko Janssen, de commandant, verwelkomd op de van Speijk. Na de gebruikelijke
welkomst woorden werden de veiligheidsregels uitgelegd en kon onder begeleiding van een
bemanningslid aan de rondleiding beginnen. Onze gids was Toine van Roosemaalen,
sergeant TDE. Als eerste werd er richting seindek geklommen om het uitvaren beter te
bekijken.

Zonder hulp van de klaar liggende sleepboten werd de haven uitgevaren. Vanaf het seindek
werd er richting brug gegaan. Het was daar volle bak. Toch kreeg men een goede indruk van
de gang van zaken van de taakverdeling van de bemanning.

De rondleiding werd vervolgens richting Commando Centrale vervolgd. Aldaar aangekomen
was het eerste wat opviel het ontbreken van de plottafel. De CC was gevuld met
beeldschermen en toetsenborden. Op de schermen voor zeewaarschuwing was de
aanwezigheid van de diverse schepen te zien in kleine groen vierkantjes, wat aangaf dat het
friendly’s waren. Foes zijn rood en possible friendly’s in blauw. Vanuit de CC ging het richting
verblijf Cdt . Riant verblijf met alles er op en eraan. Vandaar naar de Ballroom en Gouden

Bal. De hutten van nu zijn echt geen straf. Goede tampats en genoeg leefruimte. Vervolgens
werd er een bezoekje aan de noodstuur inrichting gebracht waarna het richting kabelgat
ging. Alvorens aan de blauwe hap te gaan nog even een bezoekje aan de vuurleiding van
Otto Melara kanon van 76mm tegen zee- en luchtdoelen. Na de lunch werd er een
demonstratie gegeven.

Maar eerst de voortreffelijke blauwe hap en daarna uitbuiken.

Rond 13:00 uur zou de demonstratie beginnen dus snel richting brug voor een goed plekje
voor de foto’s. Eerst werden drie schoten gelost waarna een snelvuur rondje. Voor de
liefhebbers was er nog een bezoekje aan de machinekamer en de CC.

Ook werd er gekozen voor een plekje in de zon op het
helidek. Nog even nagenieten, napraten en richting
haven. Meerrol op post, sleepboten erbij en deze
geweldige dag was helaas afgelopen.

Klein incidentje bij de
vlaggenparade. Takenboeker wist
blijkbaar niet dat Rood boven moest.

Bestuur Stichting NGID bedankt voor het regelen van deze zeer geslaagde dag. Foto’s
zullen op de NGID facebook pagina worden geplaatst. Rob Belgraver

En dan stap je na 45 jaar weer aan boord……….

Heel bijzonder en
niet uit te leggen aan landrotten. Want ook al is het maar een klein deel van je leven
geweest, je blijft Marineman! En zo’n grijze kolos met de Geus op de bak en de driekleur op
het halfdek is toch iets anders dan een kotter tijdens een zeevistrip of de vlootdagen met
mijn kleinzoon. Maar ja die driekleur.. de takenboeker op Zr. Ms. van Speijk wist dat deze
moest worden gehesen, maar de volgorde van de kleuren had hij pas door toen er
“andersom” werd geroepen. Nogmaals,
heel bijzonder en niet uit te leggen aan
maten met een ander dienstvak. Je ziet
ze voorbij komen op Face Book. De
Stokers, de Nauten en noem maar op. Ik
denk dat er echter geen enkele vakgroep
is die zo hangt aan het “oude” vak. Dat
werd weer duidelijk op deze vaardag met
Zr. Ms. Van Speijk, waar wij met 15 man
dankzij de MVD, maar vooral door het
niet aflatend enthousiasme van ons
bestuur, aan deel mochten nemen. De zon scheen, windkracht niks, dus ideaal dekweer,
maar waar wilde men heen? Uiteraard de Commando Centrale. Ik kreeg na het binnentreden
in de CC een soort “back to the future” gevoel. Mijn ervaringen met CC’s, GC’s en RC’s heb
ik opgedaan op de Kruisers en de Jagers. Dus voelde ik mij een soort holenmens die de 21ste
eeuw binnenstapt. Zelfs geen strepen en vlekken van kapot getrapte vetpotloden op de
dubbele vloer.

Ik heb ademloos geluisterd naar de
uitleg van onze begeleider en had daar
nog uren kunnen blijven. Maar nadat we
de naar nasi ruikende kombuis hadden
bezocht en er daardoor gerommel uit
het middenrif ontstond werd de
helikopterhangaar
de
volgende
bestemming.
Daar
stond
een
overheerlijke
blauwe
hap
klaar.
Hoera’tje voor de kok!!! Daarna even
uitgebuikt!! Nog een keer naar de
Commando Centrale en op de brug een
plekje gezocht om het afvuren van het
76mm kanon te aanschouwen. Heel
veel sterke verhalen mogen horen en er zelf ook nog een paar gelanceerd (maar die waren
natuurlijk echt gebeurd!!!) Al met al een zeer geslaagde dag. Zal nog heel lang duren voordat
ik weer aan de beurt ben maar hoop voor diegene die dit keer niet mee konden dat er nog
veel vaardagen mogen komen. Bestuur.. Heel erg bedankt. EdT

Woensdag 13 mei stond dik omrand in mijn agenda. Gelukkig behoorde dit persoontje tot de
gelukkigen die waren ingeloot om met de Zr. Ms. Van Speijk mee te varen. Ik keek er enorm
naar uit en het behoeft geen betoog
dat mijn wekker die morgen al
behoorlijk vroeg afliep, om maar niet
in een of andere file te hoeven
geraken op weg naar Den Helder. Je
weet maar nooit, Den Helder ligt voor
mij tenslotte niet naast de deur. Ik
wilde koste wat het kost voorkomen
dat de Speijk zonder mij zee koos. En
ik moet zeggen, het heeft aan al mijn
verwachtingen voldaan. Nadat een
ieder van Jaap een mooie cap in
ontvangst had genomen (waarvoor
dank), werden wij uiterst vriendelijk
ontvangen aan de valreep. Vervolgens naar helidek/hangaar geleid voor een kop koffie.
Elke groep kreeg een begeleider die ons rondleidde op het schip en ons van alle ins en outs
deelgenoot maakte. Wat mij het meest opviel was het verschil met de commandocentrale
van vroeger. Hetgeen ik ontzettend leuk vond was het feit dat een matroos 2 ten overstaan
van alle genodigden werd bevorderd tot matroos der eerste klasse. Om twaalf uur werden
we voorzien van een uitgebreide blauwe hap en uiteraard hadden we nog genoeg tijd om wat
ouwe koeien uit de sloot te halen. Rond drie uur waren we terug en handenschuddend
namen we afscheid van elkaar. Voor mij een onvergetelijke dag waarop ik met een big smile
heb rondgelopen terugdenkend aan vervlogen tijden. Ik groet iedereen en tot een volgende
happening. Fred Zengerink

