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BEKENDMAKING BESTUUR 04/2017

Het is alweer december 2017 en ik kijk al voorzichtig terug op het afgelopen jaar. Onze 
stichting blijkt springlevend en dit wordt geïllustreerd door de vele activiteiten die we in 
2017 hebben ontplooid. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde reünie op 20 april 
en een prachtige vaardag aan boord van Zr. Ms. Rotterdam op 10 mei, getuige de vele 
enthousiaste reacties die we mochten ontvangen.

Ook op het bestuurlijke vlak is er veel gebeurd, onze allerlaatste bestuurder van het eerste 
uur, Aad Hortensius heeft aangegeven zich met andere zaken te willen gaan bezig houden 
zodat met hem de laatste der NGID Mohikanen verdwijnt uit ons bestuur. Wij zijn Aad heel 
erg dankbaar voor zijn inzet de afgelopen jaren en zullen natuurlijk op gepaste wijze van 
hem afscheid nemen in december.

Het is altijd heel erg jammer als een zeer gewaarde kracht als Aad aangeeft dat hij wil 
stoppen met zijn werkzaamheden ten behoeve van de stichting maar dit is nu eenmaal 
onvermijdelijk. Aan de andere kant zorgt een verandering als deze voor nieuwe mensen 
en dus nieuwe impulsen. Zo ontstaan er nieuwe ideeën zodat we als stichting niet pas op 
de plaats maken maar juist op zoek gaan naar vernieuwing. Wij als bestuur blijven zoeken 
naar zaken die verbeterd kunnen worden want stilstand is achteruitgang. 

We trachten te luisteren naar de geluiden van onze achterban, dus naar u. Het is erg fijn 
om feedback te krijgen over bepaalde onderwerpen en in elke vergadering wordt hier 
aandacht aan besteed. Dit betreft een breed scala aan onderwerpen zoals de locatie voor 
reünies en themadagen, het verbeteren van de site, de nieuwsbrief en de wijze waarop de 
communicatie met onze leden verbeterd zou kunnen worden.

Zoals u in de vorige editie van de nieuwsbrief heeft kunnen lezen hebben wij in 2017 een 
vijftal nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen waarbij eerst Gerrie Legué, Ton Leen-
ders en Rens Beglinger ons team kwamen versterken, kort daarop gevolgd door Nienke 
Laane en Peter van der Niet. Ik hoef u niet uit te leggen dat wij daar enorm blij mee zijn, 
het is nu eenmaal moeilijk om geschikte kandidaten te vinden maar wij hebben ze!

Vijf nieuwe mensen binnen het bestuur met ieder zijn of haar specifieke kwaliteiten, zo 
heeft Rens de Nieuwsbrief helemaal omgebouwd tot de NGID nieuwsbrief 2.0, op zijn 
eigen enthousiaste wijze. Hij heeft overal zijn connecties en dit maakt hem uitermate ge-
schikt voor PR gerelateerde zaken. We hebben in Ton de rustige zakelijke penningmeester 
gevonden om onze kas te beheren, dit vraagt om specifieke kwaliteiten maar onze OBD 
Ebenezer bezit deze in ruime mate. Gerrie heeft veel kennis en ervaring met het bouwen 
en onderhouden van websites, hij heeft zich op onze site gestort en deze ziet er weer hele-
maal fris en up-to-date uit. We zijn erg blij dat Nienke bereid is gevonden om de moeilijke 
en belangrijke taak van secretaris over te nemen. Zij heeft hier veel ervaring opgedaan in 
haar werk en ik ben er van overtuigd dat Aad met een gerust hart de zaak aan haar kan 
overdragen. Peter heeft nu nog geen specifieke functie maar het ligt voor de hand dat hij 
vicevoorzitter zal gaan worden, met zijn enthousiasme en zijn netwerk binnen de marine is 
hij ongetwijfeld een waardevolle aanwinst voor ons bestuur.

Aangezien dit stukje zal verschijnen in de nieuwsbrief van december wil ik u allen alvast 
prettige feestdagen toewensen en een gezond 2018.  

 Voorzitter Piet Duivestein
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Bestuur

Tijdens de laatste bestuursvergadering heeft onze secretaris Aad Hortensius afscheid genomen 
van onze stichting. In een dankwoord heeft de Voorzitter hem bedankt voor zijn jarenlange 
inzet.

Themadag 2018
Na de vergadering van 12 december jl. is besloten om op 18 april 2018 een themadag te organi-
seren op Maritiem Vliegkamp De Kooy te Den Helder. 

Nog niet alle bijzonderheden zijn bekend, deze komen spoedig op de website te staan. Wel kun-
nen we u alvast mededelen dat de themadag begint om 10.30 uur en om 16.00 uur is afgelopen.

Het aantal deelnemers is gesteld op 75 personen. Net als vorige jaren kunnen liefhebbers zich 
inschrijven. Ook hierover kunt u op de website binnenkort meer informatie vinden.

Het bestuur 
van Stichting NGID
wenst u en uw familie

een fijne Kerst en een voorspoedig 
nieuwjaar
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NGID-draaginsignes
Ledenprijs € 5,00 

incl. verzendkosten

OD-draaginsignes
Ledenprijs € 5,00

incl. verzendkosten

Luxe sleutelhanger en pen
Set met logo NGID
 Ledenprijs € 8,50

incl. verzendkosten

Marineblauwe cap
met NGID logo 

Ledenprijs € 8,50
incl. verzendkosten

‘Van baroe tot oude stomp’
Hierin geeft Piet Plottegel d.m.v. 
beschrijvingen zijn belevenissen 
bij de KM en bij de Navigatie 
Gevechts-Informatie Dienst in 
het bijzonder weer. 
Het boek telt 96 pagina’s en is 
rijk voorzien van fotomateriaal.
Ledenprijs €10,00

Niet-leden betalen € 1,00 extra op 
de genoemde ledenprijzen.

In de winkel op onze website vindt 
u nog meer artikelen, waaronder 
nog enkele boeken. 

Voor betaalmethode zie bovenge-
noemde website

OP = OP

Foto: Jaime Karremann/Marineschepen.nl
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Redactie
Helaas heeft de redactie t.a.v. de laatste nieuwsbrief 
geen reacties, op en/of aanmerkingen mogen ont-
vangen.

Op dit moment kunnen wij de Chefs der Equipage 
lijst niet aan de OPS overhandigen omdat geen aan-
vullingen zijn binnengekomen.

Graag willen wij weten of iemand gebruik maakt 
van de agenda. 

Daar staan tentoonstellingen en exposities in en 
moet de redactie hiermee doorgaan?

De redactie

Weet u nog verhalen?
Wat zijn het toch een prachtige verhalen welke 
op de reünies worden verteld en om uw geheu-
gen wat op te frissen plaatst de redactie artike-
len die u hopelijk het ‘o, ja’ gevoel geven.

Wij vernemen graag leuke anekdotes, links, 
websites of ‘sterke’ verhalen.

Boek
Er is recentelijk een vermakelijk boek verschenen van oud MLD’er 
Thom Rensing met een ongebruikelijke titel ‘Zorg dat je d,r bij 
kwam’. Hier in staan duizend marine-termen en uitdrukkingen. 

Veel is opgeschreven toen hij aan boord van Hr. Ms. Karel Doorman 
was geplaatst. 

Altijd als veteraan een motor-, camper- of vrachtwagenrijbewijs 
willen halen, dat kan nu met 10% korting. 
Meer informatie: www.bruinsma.nl 

Toch maar eens een tattoo of een piercing willen zetten met 
misschien het NGID logo? Er wordt u 25% korting aangeboden. 
www.dutchink.nl 

Onderdelen nodig voor uw auto, dat kan met 10% korting. 
www.autohaagzeeuw.nl 

Wilt u een flexibele baan onder de zon dan is het werken op de topcamping Roan Camping Holi-
days misschien een idee.  
www.onbekendehelden.nl en klik dan op vacatures.

http://www.bruinsma.nl
http://www.dutchink.nl
http://www.autohaagzeeuw.nl
http://www.onbekendehelden.nl
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Sociale media
Waar je vroeger dagen en soms weken op moest wachten is nu bin-
nen een muisklik aanwezig. Geen blauw schrijf papier en zoekgeraak-
te postzegels meer maar een telefoon is alles wat nu nodig is. 

Twitter is een voorbeeld van een medium waarin je on-
waarschijnlijk snel nieuws kan vergaren van personen of 
instellingen welke je voorkeur hebben. Omdat de Stichting 
NGID marine gerelateerd is zal ik mij houden tot Defensie.

@StichtingNGID is uw eigen stichting en is actief op Twitter.  
Klik eens op de link.

 
@Defensie is het officiële nieuwsaccount van het ministerie en wordt er elke week 
o.a. het weekoverzicht gegeven van allerlei Defensieoperaties.

@AdmiraalKramer is de nieuwe Commandant Zeestrijdkrachten en Admiraal Be-
nelux. Hij geeft veel interessant nieuws. 

 
@marineschepen is een onafhankelijke website over (inter)nationaal marine-
nieuws en – achtergronden. U kunt hier vele interessante artikelen vinden maar 
ook kunt u inschrijven voor een spannend boek. Voor elck wat wils.

 
@HNLMS_VanSpeijk heeft op 10 november Zr. Ms. Zeeland in de West afgelost. U 
kunt hun deployment volgen. Waar kunnen we wat vinden?

In deze rubriek laten wij zien waar welke mooie informatie kan worden gevonden.

Wel een waarschuwing: eenmaal aangeklikt blijft u langdurig op die sites, fora etc, omdat er heel 
veel interessante en herkenbare informatie in staat.

Websites 
Er zijn er eigenlijk te veel om op te noemen en laat ik mij per 
nieuwsbrief beperken tot een aantal gerelateerd aan Defensie:

Wie is de nieuwe Commandant Zeestrijdkrachtent eigenlijk en wat 
doet hij zo al? door op onderstaande link te klikken komt u meer te 
weten: 
www.facebook.com/AdmiraalRobKramer 

Mocht u geen Facebook hebben maar toch willen kijken of evt. 
besluiten om op Facebook te gaan, krijgt u via bovenstaande link 

het venster te zien om een nieuwe account aan te maken.

http://twitter.com/@StichtingNGID
http://www.twitter.com/@Defensie
http://www.twitter.com/@AdmiraalKramer
http://www.twitter.com/@marineschepen
http://twitter.com/@HNLMS_VanSpeijk
http://www.facebook.com/AdmiraalRobKramer
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Dit vond ik op zolder
Hoe was het ook al weer?
(Bron: het Handboek voor Zeemanschap uit 1961)

Van ieder lid van de bemanning wordt geëist, dat hij op de hoogte is van de algemene regels 
betreffende de veiligheid van het schip, zodat hij de voorschriften daaromtrent stipt in acht 
kan nemen. Door nalatigheid van handelen tegen deze voorschriften wordt het doel van de 
vijand, de vernietiging van het schip,in de hand gewerkt. De voornaamste van deze voor-
schriften zullen hier worden behandeld.

Om een snelle berichtgeving tijdens een actie mogelijk te makenen overal snel te kunnen 
ingrijpen, heeft men het schip verdeeld in afdelingen, die secties worden genoemd. Iedere 
sectie wordt verdeeld in 2 moten. De moten worden genummerd van voren naar achteren.

De moten zijn verdeeld in waterdichte compartimenten en winddichte compartimenten, 
deze laatste - die alleen boven het hoofddek voorkomen - zijn beschermd tegen buiswater en 
wind. Een voorbeeld van een wind- en gasdicht compartiment is het brughuis.

Ten aanzien van de nummering is het van belang de compartimenten te onderscheiden in:

 – stuurboords compartimenten;
 – bakboords compartimenten;
 – compartimenten gelegen in de hartlijn (precies in de midscheeps);
 – compartimenten door meer dan één dek gaande.

Men heeft op alle compartimenten, deuren, luiken en afsluiters herkenningsmerken aange-
bracht. De snelste en duidelijkste manier om een compartiment, deur, luik of afsluiter aan te 
geven is dan ook: het noemen van het herkenningsmerk. 

Het herkenningsmerk van een compartiment bestaat uit vier tekens:

 – het eerste teken is het mootcijfer 1, 2, 3, 4, 5 of 6;
 – het tweede teken geeft het betrokken dek aan door middel van een letter E, F, G, H, J, K, 
enz.;

 – het derde teken geeft aan het volgnummer van het compartiment op hetzelfde dek en in 
dezelfde betrokken moot, 1, 2, 3, 4 
enz.;

 – het vierde teken geeft de soort van het 
compartiment aan:
•	 een SB-compartiment krijgt het 

cijfer 1
•	 een BB-compartiment krijgt het 

cijfer 2
•	 een hartlijn-compartiment krijgt 

het cijfer o
•	 een compartiment, dat door meer 

dan één dek gaat, het cijfer 5.
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De ‘Jagers’

Hierboven afgebeeld een mooie doorsnede van de onderzeebootbestrijdingsjager Hr.Ms. Fries-
land van de gelijknamige Friesland-klasse. Deze scheepsklasse bestond uit in totaal acht B-jagers 
(type 47B). Daarnaast waren er vier A-jagers (type 47A) van de Holland-klasse. Er waren een aan-
tal verschillen tussen de A- en B-jagers. 

 
Wat op het eerste gezicht opviel was de ‘uitstul-
ping’ onder de brugvleugel waarachter de com-
mandocentrale ‘schuil ging’. Bij de B-jagers was 
deze veel ‘hoger’ dan bij de A tegenhanger.

Een ander ‘opvallend’ verschil is de vorm van de 
‘gilling’. Dit is de schuin aflopende kant tus-
sen twee relingstukken; op een jager is dat de 
overgang van G- naar H-dek. Bij de A-jager een 
kromming en de B-jager een rechte lijn (zal wel 
weer goedkoper zijn geweest).

En verder gewoon genieten van de mooie plaatjes.

(Afbeeldingen: Koninklijke Marine, Wikipedia)
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Het is de intentie van de redactie om bij iedere nieuwsbrief een krantenartikel van het Noordhol-
lands Dagblad in te voegen die betrekking heeft op schepen en inrichtingen, bemanningen en 
anekdotes, reizen en verhalen, etc. etc. Heeft u iets herkenbaars, dan hoort de redactie dit graag!

Krantenknipsels met dank aan Arie Booy (a.booy@hollandmediacombinatie.nl)

mailto:a.booy%40hollandmediacombinatie.nl?subject=
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reünies  
   vieringen 
      activiteiten

Tot 10 februari 2018 kunt u in het verzetsmuseum in Gouda een 
interessante tentoonstelling zien met als thema vluchten naar 
Gouda. 
www.verzetsmuseum-zh.nl 

Tot 4 maart 2018 zijn er diverse tentoonstellingen c.q. exposities te zien.  
www.verzetsmuseum.org/museum/nl/exposities (wel naar beneden scrollen).

Tot 11 maart 2018 is er in het airborne museum een tentoonstelling over de rode baret te zien.
www.airbornemuseum.nl 

16 juni 2018 - reunie voor oud-opvarenden van de Limburg en de van Galen in de periode juni 
tot december 1973. Er is een sluitingsdatum welke op 1 december afloopt maar de redactie 
heeft met de beheerder afgesproken dat u als NGID’er de mogelijkheid krijgt om u tot de 20e 
december in te schrijven.  
Meer informatie kunt u krijgen via de mail: secretaris@ferth1973.nl of 06-51120940. 

Van 17-20 juli 2018 vindt de 102e Nijmeegse Vierdaags plaats. Een groep Engelsen en Neder-
landers probeert een groep van 30 deelnemers bijeen te krijgen.  
Meer informatie: www.iwg-afav.nl De redactie komt u aanmoedigen.

Oud bemanningsleden van bevoorradingsschip Hr. Ms. Pelikaan welke de reis in 1962 naar 
Nieuw-Guinea hebben meegemaakt willen nog 1x bijeen komen.  
Aanmelden kan via vdsteen@caiway.nl of 06-21423150

Contributie 2018
U heeft recentelijk een bericht van de penningmeester ontvan-
gen omtrent de contributie voor 2018 waarbij is aangegeven dat 
de bijdrage € 5 blijft.

Een extra vrijwillige bijdrage is altijd welkom.

Mededelingen

Kalender

http://verzetsmuseum-zh.nl
http://verzetsmuseum.org/museum/nl/exposities
http://www.airbornemuseum.nl
mailto:secretaris%40ferth1973.nl?subject=
http://www.iwg-afav.nl
mailto:vdsteen%40caiway.nl?subject=
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Bestuur van de stichting NGID   Website: www.ngid.nl 
Voorzitter Piet Duivestein voorzitter@ngid.nl
Vicevoorzitter Peter van der Niet mp.vanderniet@quicknet.nl
Secretaris Nienke Laane secretaris@ngid.nl 
Penningmeester Ton Leenders penningmeester@ngid.nl 
2e Secretaris  info@ngid.nl 
2e Penningmeester Gerrie Legué info@ngid.nl
Redactie nieuwsbrief Rens Beglinger redactie@ngid.nl
Historisch archief Rens Beglinger redactie@ngid.nl
Website beheerder Gerrie Legué info@ngid.nl
Lay-out nieuwsbrief Henk Munnik

Colofon:
De nieuwsbrief NGID verschijnt vier keer per jaar en wordt per email verspreid. 

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden artikelen.

Lid van verdienste:

Willem Pijnenburg
Jaap Veldhuis

Tot een volgende keer!

Rens Beglinger


