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BEKENDMAKING BESTUUR 01/2018

‘Time flies when you’re having fun’ hoorde ik tijdens mijn vaarperiodes  heel vaak en dan 
vooral tijdens lange zouteloze oefeningen waarin helemaal niets gebeurde zoals een 
CASEX (sorry OBD’ers). 

Maar in dit geval bedoel ik dus echt dat de tijd vliegt, de winter is nu echt voorbij en het 
voorjaar hangt nu eindelijk in de lucht. Wij, als  bestuur, hebben weer een aantal vergade-
ringen belegd en er staat weer het nodige op stapel. Ons nieuwe team is goed op elkaar 
ingespeeld, er wordt in goede harmonie overlegd en slagvaardig gehandeld, zoals je van 
(ex) militairen mag verwachten.  

Al op 18 april is het tijd voor de eerste themadag, dan staat het bezoek aan de Kooy op het 
programma. U heeft zich daarvoor kunnen aanmelden en alle 41 liefhebbers kunnen het 
voormalig Marine Vliegkamp (nu dus het Maritiem Vliegkamp) De Kooy bezoeken. Met het 
organiseren van deze themadag heeft Peter van der Niet meteen zijn vuurdoop gehad als 
bestuurslid en ik wil Peter hartelijk bedanken voor zijn strakke organisatie van deze thema-
dag.

Zoals u weet zal er dit jaar geen reünie plaatsvinden omdat dit eens in de 2 jaar gebeurt; 
de laatste in 2017 was. Verder blijven wij streven naar verbetering waar dat mogelijk is: 
kijkt u maar eens op onze vernieuwde website waar Gerrie flink wat energie en tijd heeft in 
gestopt en ook heeft u ongetwijfeld met veel plezier en aandacht de nieuwsbrieven gele-
zen die Rens in een gewijzigde vorm verstuurt. 

Rens maakt geregeld gebruik van handige links waar u kunt ‘doorklikken’ voor meer in-
formatie over het betreffende onderwerp. Wij hebben tijdens de laatste vergadering ook 
gesproken over de wijze van communiceren met onze leden. Wij vragen ons af of er bij u 
de behoefte bestaat aan een ander medium of aan meer informatie. Als bestuur denken 
wij dat de digitale nieuwsbrief en de site meer dan voldoende informatie verschaffen over 
het reilen en zeilen van onze vereniging. Mocht u desondanks suggesties hebben, wel, laat 
het ons weten dan zullen wij daarover spreken in de volgende vergadering.

Ik laat het hierbij omdat ik nu mijn koffer in moet pakken want morgen vlieg ik voor  een 
welverdiende vakantie naar Suriname.

Tot later, 

  

 Voorzitter Piet Duivestein



- 3 -

Bestuur
Themadag MVKK

Op 18 April a.s. zal de tweejaarlijkse themadag op het Maritiem Vliegkamp de Kooy plaatsvinden. 
De inschrijftermijn hiervoor is inmiddels verstreken en er hebben zich 41 leden aangemeld. 

Begin april zal er aan de deelnemers nog een informatie email/brief over deze dag worden ver-
stuurd. Het programma ziet er als volgt uit.

 

PROGRAMMA

10:30 - 11.15 aankomst deelnemers en ontvangst door CDE MLD

11:15 - 12:00 presentatie door een Tacco van een missie Indische oceaan (Ship 
protection) of Caraïbisch gebied (druggerelateerd)

12:00 - 13.00 bezoek hangaar NH90

13:00 - 14:00 lunch: blauwe hap

14:00 - 15:00 verkeerstoren/brandweer

15:00 - 16:00 bezoek traditiekamer

16:00 einde

De Kooy heeft een strenge toegangscontrole! 

Zorgt u ervoor dat u zich aan de poort kunt legitimeren met een geldig paspoort/rijbewijs. 
Aan het MVKK is een deelnemerslijst versterkt met uw gegevens. Vergewis u ervan dat u zich 
correct heeft aangemeld dus inclusief geboorteplaats-en land dit i.v.m. screening door bewa-
kingspersoneel. 

Dit om teleurstellingen te voorkomen.
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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
De redactie heeft in de nieuwsbrief een extra item 
geplaatst met interactieve links zodat u meer kunt 
kijken naar beelden van maritieme landen. 

Uit de feedback blijkt dat u dit op prijs stelt.

Ook zijn wij benieuwd of er leden zijn die iets doen 
met de informatie welke hier wordt gegeven zoals 
het bezoeken van tentoonstellingen,  vacatures of 
het kijken op sociale media.

Wijziging mailadres redactie: is nu redactiengid@ziggo.nl geworden.

We zullen uw reactie’s op deze nieuwsbrief en verdere op en/of aanmerkingen met veel belang-
stelling lezen.

De redactie

Weet u nog verhalen?
Wat zijn het toch een prachtige verhalen welke op de reü-
nies worden verteld en om uw geheugen wat op te frissen 
plaatst de redactie artikelen die u hopelijk het ‘o, ja’ gevoel 
geven.

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

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 Holidays 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 ‘slimme 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. Iedere week is daar 
o.a. het weekoverzicht te vinden met met een opsomming van allerlei Defensie-
operaties.

@MinBijleveld. Ank Bijleveld  is de nieuwe Minister van Defensie en in deze hoe-
danigheid informeert zij ons over haar werkzaamheden. 

 
@cdt_panter. De bemanning van de Kustwacht cutter Panter heeft er maar druk 
mee. U kunt hun belevenissen volgen in het Caraïbisch gebied. 

@DefensieCarib. Wilt u een kijkje nemen in de keuken van Marinebasis Parera. In 
deze rubriek staat waar welke 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 aan-

tal gerelateerd aan Defensie:

Wat gebeurt er allemaal in het verre Curaçao en waar zijn ze alle-
maal mee bezig: 
https://nl-nl.facebook.com/DefensieCaribischGebied 

Mocht u geen Facebook hebben maar toch willen kijken of evt. be-
sluiten om op Facebook te gaan, krijgt u via bovenstaande link het 
venster te zien om een nieuwe account aan te maken.

https://twitter.com/StichtingNGID
https://twitter.com/defensie
https://twitter.com/minbijleveld
https://twitter.com/cdt_panter
https://twitter.com/defensiecarib
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Maritieme beelden
De volgende links leveren mooie en spannende maritieme beelden op:

 De wereld top tien van de meest krachtige moderne oorlogsschepen.

 Hoe staan wij als Marine tegenover andere landen met onze schepen, hoe doen ze het als 
er een vergelijking mag worden gemaakt.

 Op de 15 minuten durende video met irritant geluid, dat dan weer wel waar u zo naar 
gaat kijken ziet u het antwoord snel genoeg.

 Top tien van oorlogsschepen door de jaren heen.

Deze 45 minuten durende video neemt u mee naar de Naval Warfare in de afgelopen 
jaren. U krijgt de top 10 te zien van de fighting ships met natuurlijk een hoop kanonnen 
en gebulder.

Mocht u kijken waar wij vaak als Nederlandse marine onze kanonnen op hebben gescho-
ten: Vieques, Puerto Rico

Maar sinds 2003 is dat niet meer mogelijk: protesten

Nu is het een toeristisch oord maar wel blijven oppassen: reisverhaal

 

 Deklanding F18 op een vliegkampschip

Deze video is zeer recent en geeft inzage hoe een piloot zijn vliegtuig op een vliegkamp-
schip laat landen.

Op deze site staan nog veel meer video’s m.b.t gevechtsvliegtuigen en zijn zeker de 
moeite waard om er eens rustig voor te gaan zitten; maar wel met geluid aan!

USS Constallation (2003)

https://www.youtube.com/watch?v=ST0JwTNRfyI
https://www.youtube.com/watch?v=f6OQJLlbNoQ
https://en.wikipedia.org/wiki/Vieques,_Puerto_Rico
http://edition.cnn.com/2001/US/04/27/vieques.protests.02/
http://www.blabberopreis.nl/2014/02/
https://t.co/bFqJ8iz55l
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Het is de intentie van de redactie om in iedere nieuwsbrief een artikel uit het Noordhollands 
Dagblad te plaatsen dat betrekking heeft op schepen, inrichtingen, bemanningen, 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)

Den Helder  Door een kwart 
eeuw bezuinigen op de krijgs-
macht heeft de marinevloot be -
hoorlijk averij opgelopen. Maar 
nu is het tij gekeerd en slaat de 
zeemacht zijn vleugels weer uit. 
Reeds wegbezuinigde kades wor-
den opnieuw in dienst genomen en 
de Joost Dourleinkazerne op Texel 
mag open blijven.
Er komt geld beschikbaar voor de 
aankoop van nieuwe vaartuigen dit 
jaar en de Karel Doorman heeft 
eindelijk zijn beproeving in koud 
weer omstandigheden gedaan. 
De beproeving van het grootste 
marineschip in arctische  omstan-
digheden had eigenlijk drie jaar 
geleden al moeten gebeuren, maar 
de malheur met de elektromotoren 

die voor de voortstuwing van de 
Doorman zorgen, gooide roet in 
het eten. Vorige maand voer het 
schip naar de Oostzee om diverse 
testen uit te voeren. De tempera-
tuur van het zeewater moest daar 
voor o graden zijn. Dat is nabij 
Finland wel gelukt. Deskundigen 
van de Defensie Materieel Orga-
nisatie beoordelen nu de resultaten 
van het testprogramma.

Overschreden
Minister Ank Bijleveld van defen- 
sie informeerde deze week de Twee-

de Kamer dat de begroting voor de 
krijgsmacht op een aantal punten 
overschreden is. Dat heeft te maken 
met het opgeschaalde ambitieniveau 
van de regering. Door de Defensie 
Materieel Organisatie onder leiding 
van viceadmiraal Arie Jan de Waard 
werd de begroting met ruim 133 
miljoen euro overschreden. De 
Waard heeft er voor gekozen de 
materiële gereedheid van wapensys-
temen te vergroten. Daarom streeft 
DMO naar het zo snel mogelijk 
aangaan van meerjarige contrac-

Kazerne Texel 
blijft toch open 
voor Korps

Uitbesteden van 
onderhoud aan 
Helderse werf

Marine slaat vleugels weer uit   

mailto:a.booy%40hollandmediacombinatie.nl?subject=
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ten voor uitbesteed onderhoud, 
reservedelen, munitie en brand-
stof. De gevolgen zijn ook in Den 
Helder merkbaar. Vorige week werd 
bekend dat scheepswerf Damen het 
onderhoud gaat doen aan kleinere 
marineschepen die eerst door de 
marinewerf werden onderhouden. 
De verschuiving van taken, geeft de 
Directie Materiële Instandhouding 
(voormalig marinebedrijf ) ruimte 
om andere zaken op te pakken.
Ook de Koninklijke Marine zelf 
bleef niet binnen het beschikbare 
budget. In verband met de taakuit-
voering zeestrijdkrachten werd 16,1 
miljoen euro meer aan verplich-
tingen aangegaan dan eerder was 
berekend. Volgens de bewindsvrouw 
is dat vooral een gevolg van het 
onderhoud aan de Dornier-vliegtui-
gen van de Kustwacht Nederland. 
Deze toestellen worden vanuit het 

Kustwachtcentrum in Den Helder 
binnen het Koninkrijk ingezet. 
Daarnaast ging er € 3,3 miljoen 
extra naar onderhoud aan de lucht-
verdedigings- en commandofregat-
ten en het aanvullen van voorraden 
zoals elektronische onderdelen en 
hulpmiddelen.

Verandering
,,Dit is het jaar van verandering”, 
stelt luitenant-admiraal Rob Bauer. 
De marineman is de eerste Com-
mandant der Strijdkrachten sinds 
lange tijd die meer geld mag uitge-
ven dan zijn voorganger. ,,De tijd 
van alsmaar bezuinigen en groei-
ende tekorten liggen achter ons. Het 
wordt ons jaar”, zegt Bauer.
Uit de Defensienota, die deze 
maand verschijnt, zal blijken wat dat 
concreet gaat betekenen. 
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reünies  
   vieringen 
      activiteiten

16 juni 2018  - reünie voor oud-opvarenden van de Limburg en de 
van Galen in de periode juni tot december 1973. 

Meer informatie kunt u krijgen via de mail: secretaris@ferth1973.nl of 06-51120940. 

Zaterdag 30 juni 2018. Op de laatste zaterdag van de maand juni vindt ieder jaar de Nederland-
se Veteranendag in Den Haag plaats. Wilt u meelopen in het Defilé of zich als bezoeker aanmel-
den, klik dan op de link veteraneninstituut

Meer over de Nederlandse Veteranendag en het programma is te lezen op de website van de 
veteranendag. Wij hopen u ook in 2018 weer te mogen begroeten. 

12 juli 2018. Saamhorigheidsdag Koninklijke Marine ivm. het 530-jarig bestaan.  
Meer informatie hierover volgt.

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.

Op 7 augustus 2018 vindt in Den Helder de lokale veteranendag plaats. Meer informatie kunt u 
lezen op site van de veteranendag Den Helder.

Lokale veteranendag Den Helder

Kalender

https://mijn.veteraneninstituut.nl
http://www.veteranendag.nl
https://www.veteraneninstituut.nl/agenda/saamhorigheidsdag-koninklijke-marine/
http://www.iwg-afav.nl
http://www.veteranendagdenhelder.nl
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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 redactiengid@ziggo.nl
Historisch archief Rens Beglinger redactiengid@ziggo.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


