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BEKENDMAKING BESTUUR 02/2018
Van de voorzitter,
Het is alweer voorjaar en weer tijd voor de volgende nieuwsbrief. Ondanks het feit
dat er dit jaar geen reünie gepland staat gebeurt er toch wel het nodige. Zo was er
18 april een themadag georganiseerd naar het Maritiem Vliegkamp de Kooij en hoewel ik zelf daar bij niet aanwezig kon zijn heb ik begrepen dat het een groot succes is
geweest, ik wil Peter bedanken voor de wijze waarop hij dit heeft georganiseerd en
de mensen van de Kooij voor hun gastvrijheid. De LDV en de mensen van Paresto wil
ik een compliment maken voor de uitstekende verzorging van de inwendige mens.
Verder hebben alle bestuursleden ( behalve ikzelf ) het erg druk gehad met de implementatie van de nieuwe wet op de privacy, er moesten veel zaken geregeld worden
om alles voor elkaar te krijgen, vooral Gerrie had een hele kluif aan de aanpassingen
van de privacyverklaring van onze site maar het is gelukt, mijn complimenten!
De zomer staat voor de deur en dit jaar zijn er ( helaas) geen marinedagen maar wel
wordt er op donderdag 12 juli op de Nieuwe Haven een grote saamhorigheidsdag
georganiseerd, De zaken worden groots aangepakt met optredens van diverse artiesten en het aanbieden van de bekende blauwe hap.
Ik wens u allemaal een mooie zomer toe en wellicht kom ik u tegen op de saamhorigheidsdag.

Tot later,

Voorzitter Piet Duivestein
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Bestuur
Themadag op Maritiem Vliegkamp De Kooij (MVKK)
Op 18 april 2018 vond de tweejaarlijkse themadag van de Stichting NGID plaats. Voor deze dag
hadden zich 43 leden opgegeven. Helaas moest een lid afzeggen wegens familie omstandigheden. Vanaf ongeveer 10 uur was het verzamelen in de koffiekamer van de traditiekamer op
De Kooij. In totaal waren we met 2 vrouwen en 40 man. Oude bekenden schudden handen en
haalden gelijk weer herinneringen op aan vervlogen (marine) tijden.
Na de koffie met cake werden we welkom geheten door onze rondleiders van
de dag. Deze twee marine vrouwen (een
sergeant en een korporaal) namen met
ons het programma van de dag door en
begeleiden ons naar het auditorium waar
we plaats konden nemen voor enkele
presentaties.
De eerste presentatie was door de chef
der equipage. Hij vertelde ons o.a. over
de nieuwe structuur van Defensie. De
Kooy is nu onderdeel van Defensie Helikopter Commando en de thuisbases voor de NH90 helikopter. Ook werd de geschiedenis van de Marine Luchtvaart Dienst in een film vertoond.
De tweede presentatie was door een NH90 vlieger, die eerder op een Lynx helikopter als Tacco
had gefunctioneerd. In een informatiefilm zagen we hoe de MLD zich in de loop der jaren heeft
ontwikkeld tot een hightechbedrijf. Hij vertelde dat de NH90 voor verschillende taken kan
worden ingezet. Bovenwateroorlogsvoering mede door zijn goede radar en dataverwerkingssystemen, onderzeebootbestrijding d.m.v. een sonarbal die hij in het water kan laten zakken maar
ook m.b.v. passieve en actieve sonarboeien. Erg actueel zijn nu de piraten- en anti drugsoperaties waarvoor de helikopter met een .50 mitrailleur kan worden uitgerust. Verdere taken van
deze maritieme gevechtshelikopter zijn o.a. troepentransport en medische evacuatie.
De derde en laatste presentatie werd gehouden door een marinier die als scherpschutter
dienstdoet op de NH90 helikopter. Hij demonstreerde hoe hij met zijn snipergeweer een go
fast (speedboot) kan uitschakelen door de buitenboormotor kapot te schieten. Dit werd ondersteund m.b.v. filmbeelden hierover.
Na deze interessante presentaties werden we naar de hangaar gebracht, waar een aantal NH90
helikopters in onderhoud stonden. Personeel van de onderhoudsdienst vertelde over de diverse
stadia van onderhoud en de inzet van de helikopters. Als je naast een NH90 staat zie je hoe groot
deze is in vergelijking tot bv de Lynx helikopter.
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Het liep tegen lunchtijd. Daarom gingen we naar het bedrijfsrestaurant. Hier liepen we net zoals
vroeger met een plate langs de balie waar een heerlijke blauwe hap geserveerd werd. Verzadigd
en verkwikt begonnen we aan het middagprogramma. Helaas konden we de verkeerstoren niet
bezoeken vanwege een reddingsoperatie.
Maar de demonstratie van de marine brandweer was zeker zo mooi. Wat een krachtige wagens
die bij veel calamiteiten ingezet kunnen worden, maar hoofdzakelijk bij brand in/aan helikopters en/of vliegtuigen. Omdat het prachtig weer was, was het zeker geen straf om buiten deze
krachtpatsers te bewonderen.

Vervolgens zijn we weer naar het auditorium gebracht, hier werden we ontvangen door vrijwilligers (oud MLD-personeel) die de traditiekamer van de Marine Luchtvaart Dienst onderhouden.
Na het bekijken van een film over het ontstaan en de geschiedenis van de MLD zijn we naar de
traditiekamer gegaan. Dit is een klein museum waarin voorwerpen uit de geschiedenis van de
marine luchtvaartdienst worden tentoongesteld. Hierbij moet men denken aan o.a. vliegtuig en
scheepsmodellen, foto`s, attributen en ook echte helikopters en een vliegtuig die dienstdeed op
de oude Karel Doorman.
Om een uur of 4 werd het programma afgesloten door Peter van der Niet (onze vicevoorzitter).
In zijn afscheidswoord bedankte hij o.a. een ieder voor zijn komst en onze twee begeleiders met
een flesje wijn voor de geweldige dag.
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Beste leden,
Op de website is de privacyverklaring toegevoegd. Deze verklaring is wettelijk verplicht vanaf
25 mei 2018. In deze verklaring kunt u lezen hoe het bestuur van de stichting omgaat met uw
persoonlijke gegevens.
De stichting NGID zal zeer zorgvuldig omgaan met uw gegevens en alleen doorgeven aan
derden, zoals vermeld in de privacyverklaring. Dit is benodigd om deel te kunnen nemen aan
evenementen. Heeft u hierover nog vragen, dan kunt u een e-mail sturen aan info@ngid.nl met
het onderwerp privacyverklaring.
Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben,
Namens het bestuur,
Gerrie
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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

‘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

Marineblauwe cap
met NGID logo
Ledenprijs € 8,50
incl. verzendkosten

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 bovengenoemde 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 belangstelling lezen.

De redactie

Weet u nog verhalen?
Wat zijn het toch een prachtige verhalen welke op de reünies 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.
De veteranenhotels werken samen met
het Veteraneninstituut en kunnen tegen
een gereduceerde prijs een geheel verzorgde midweek aanbieden in één van
deze vier veteranenhotels. De hotels liggen verspreid door heel Nederland met vele bezienswaardigheden en uitstapjes voor jonge en
oudere veteranen.
U boekt rechtstreeks bij het hotel, waardoor u geen reserveringskosten hoeft te betalen!
Lees over de VIP veteranenkaart die u nog meer voordeel biedt!
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Sociale media
Waar je vroeger dagen en soms weken op moest wachten is nu binnen een muisklik aanwezig. Geen blauw schrijf papier en zoekgeraakte postzegels meer maar een ‘slimme telefoon’ is alles wat nu nodig is.
Twitter is een voorbeeld van een medium waarin je onwaarschijnlijk 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 Defensieoperaties.
@RikWoertman Hij is commandant van Zr.Ms. Mercuur en deze vaart onder de
vlag van SNMCMG1. Hij laat zien hoe schip en bemanning deze taak volbrengt.
@C_KarelDoorman Zr.Ms. Karel Doorman wordt wereldwijd ingezet. Sim Schot,
de commandant schrijft leuk en vlot en houdt het thuisfront op de hoogte van de
belevenissen.
@marineschepen Dit account wordt door Jaime Karremann bijgehouden en hij
heeft het er maar druk mee. Zijn informatie is erg accuraat en hij ontvangt uitnodigingen om mee te varen om zo er iets over te kunnen schrijven; erg leerzaam.

Websites

Er zijn er eigenlijk te veel om op te noemen en laat ik mij per nieuwsbrief beperken tot een aantal gerelateerd aan Defensie:
Wat gebeurt er allemaal voor de Nederlandse kust of op onze binnenwateren: https://nl-nl.facebook.com/kustwacht
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.
Het Kustwachtcentrum coördineert en voert voor zes ministeries
15 operationele overheidstaken (de Kustwachttaken) uit op het
Nederlands deel van de Noordzee. De taken bestaan uit Dienstverleningstaken en Handhavingstaken.
Zie ook https://www.kustwacht.nl/nl/kustwachtwat.html
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Maritieme beelden
De volgende links leveren mooie en spannende maritieme beelden op:
De 7 grootste oorlogschepen ooit gebouwd.
Het zal geen verrassing zijn wat voor schepen op de
video te zien zijn maar het ook om de onderliggende redenen waarom een bepaald type is gebouwd.

De grootste helikopters in de wereld.
N.a.v. de laatse gehouden themadag op MVKK heeft de redactie gezocht naar de grootste
helikopters in de wereld. Of de NH-90 er ook in staat? U merkt het vanzelf.

De luchthaven brandweer
Omdat niet iedereen bij de uitleg van de brandweer tijdens de NGID themadag op MVKK is
geweest , heeft de redactie het type “fire truck” opgezocht zodat u nu ook kunt kijken wat
er op MVKK paraat staat.

Met dank aan Carel Overmaat voor de foto’s

Meer luchthaven brandweer. MVKK is relatief maar een klein vliegveld, maar hoe doen ze
het dan op grote vliegvelden? Op de video gebruiken zij dezelfde brandweerauto als op
MVKK en let op de details van de wagen.
Hr.Ms. Overijssel. Om niet alleen maar in het heden te kijken maar ook een terugblik te
werpen meent de redactie veel lezers een plezier te doen met een B jager uit een grijs
verleden. Initieel zou de ‘Limburg’ in dienst blijven en de ‘Overijssel’ worden verschroot - tot
groot verdriet van de bemanning van het eerst genoemde schip werden deze ‘rollen’ omgedraaid en stapte de gehele bemanning over.
Lekker weertje. Nog een video van dezelfde B jager en wat het ook leuk maakt is dat er
reacties onder staan van oud opvarenden en wellicht ziet u een bekende naam staan.

-9-

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)

Aanleg voor Koninklijke Marine

Beelden van haven in wording
Den Helder  Er zijn fraaie foto’s

opgedoken van de aanleg van de
Nieuwe Haven in de jaren vijftig.
De foto’s zijn in het bezit van Rein
van Meer. Hij is oud-timmerman
van de Rijkswerf en verzamelt
militaire zaken uit het verleden.
van Den Helder. „Ik heb de foto’s

altijd goed bewaard. Ze zijn zeldzaam voor zover ik weet”, stelt de
Nieuwedieper.
Na het einde van de Tweede Wereldoorlog stond de Nederlandse
regering voor een keus. Er waren
verschillende havens in het land
De aanleg van de marinehaven be- die in aanmerking kwamen als
gon in 1949. In 1954 was de opening hoofdvestiging voor de schepen
van het westelijk deel. In 1958 was
van de Koninklijke Marine. Er
werd een commissie benoemd om
de oostkant klaar.
een goede locatie te vinden. De

Jaren vijfig
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keuze was tussen IJmuiden, Rotterdam, vlissingen of Den Helder.
Alle vier de havensteden hadden
hun voors en tegens. In 1947
werd besloten dat Den Helder de
hoofdhaven van de Koninklijke
Marine zou worden.

Voor de nieuwe marinehaven werd
een stuk wad van het Balgzand
afgegraven. Om het havenbekken
heen werd zand opgespoten om
terrein te maken voor de kazernegebouwen, magazijnen en andere
opstallen.

Gevolgen
Voor de stad in het noordelijke
puntje van het schiereiland NoordHolland had deze keuze enorme
gevolgen. Want niet alleen zou
de koninklijke Marine hier alle
oorlogsschepen en onderzeeboten
onderbrengen. Den Helder werd
ook de toekomstige woonplaats
van het personeel dat op die
schepen en boten ging varen.
Het betekende het begin van de
grote groei van de stad. Wijken als
Nieuw Den Helder, de Schooten
en later de vele nieuwbouw in Julianadorp zouden er vast niet zijn
geweest als de keuze op een ander
stad dan Den Helder was gevallen.
De marinehaven was eerst het
Nieuwediep, de kant waar nu de
veerboothaven, de offshorekade en
de visserijkade liggen. De Nieuwe
Haven was aan de overzijde van
het Nieuwe Diep gedacht. Het
definitieve plan werd in 1948
vastgesteld en de kosten werden
begroot op 29 miljoen gulden.

In 1949 begonnen de werkzaamheden. Het Nieuwe Diep werd
afgedamd ter hoogte van de Koopvaardersschutsluis. Op de twee
zwart-wit foto’s van rein van Meer
zijn de werkzaamheden goed te
zien. De grote foto’s is vanuit een
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vliegtuig genomen. Links is fort
Oostoever te herkennen aan de
met water omgeven puntvormige
verdedigingslinie. Daar onder het
Nieuwe Diep dat al in verbinding
is gebracht met de Nieuwe Haven.
Op het meest rechts gelegen deel
van het opgespoten terrein is nu de
Mijnendienst gevestigd.
De foto hier boven toont het
aanleggen van kadepieren. Op de
achtergrond zijn oude oorlogsschepen te zien die in de jaren vijftig gebruikt werden als slaapplaats
voor marinepersoneel.

Voor het eerst varende expositie

Marineschip
vol kunst de
oceaan over
Voor her eerst is er een reizende
kunstexpositie aan boord van
een operationeel marineschip.
Kunstwerken van Nederlandse
zeeschilders zijn met Zr. Ms.
Holland op weg naar een internationaal publiek. De Holland is de
komende maanden stationsschip
bij de Nederlandse Antillen.
,,Het is geweldig leuk om aan dit
initiatief mee re werken”, zegt
kunstenares Leentje Linders uit
Sijbekarspel. In een oude dorpsschool heeft Linders haar atelier
waar ze etsen maakt met vaak een
maritiem- of luchtvaartthema.
Ze is lid van de Nederlandse
Vereniging van Zeeschilders en
samen met vijf andere leden heeft
ze kunstwerken aan boord van het
patrouilleschip van de Koninklijke
Marine gebracht.
Havenbezoek
De Holland is onlangs bij de
Antillen aangekomen om daar
re dienen als srarionsschip. De
kunstwerken kunnen tijdens havenbezoeken van het oorlogsschip
worden bekeken door gasten van
de marine. Zr. Ms. Holland doet
onder meer Curaçao, Colombia,
Costa Rica, St Maarten en New
York aan op de reis. De kunst aan
boord is een idee van commandant
Jeroen van Zanten van het patrouilleschip. Voorzitter Reginald
Visser van de zeeschildersvereniging pakte het idee samen met
Leentje Linders op. Als schout
bij nacht bd wendde Visser zijn
contacten aan om een en ander

voor elkaar re krijgen. „De kunst
hangt of staat in de kajuit van de
commandant”, legt Visser uit.

het schip brachten zagen we veel
oude bekenden.” Naast werken
van Linders en Van der Wal is
op het schip kunst te zien van de
Recepties
hand van Geer Huybers, Ludo van
„Maar tijdens havenbezoeken
Well, Winnifred Bastian en lngrid
wordt ook kunst tentoongesteld in Dingjan. De kunst is ook te koop.
de hangar of op het achterdek. Er De marine verwijst kopers dan
worden daar recepties gehouden
door naar de penningmeester van
regen de achtergrond van Nederde Vereniging van Zeeschilders.
landse kunst. Het is voor het eerst De banden russen de marine en de
dat de Koninklijke Marine aan
zeeschilders zijn hecht. Een mazo’n reizende expositie meedoet.” rineofficier buiten dienst is altijd
Linders en haar collega Aly van
voorzitter.
der Wal maakten vorig jaar een
Momenteel is een expositie van de
reis van de Holland mee naar Cha- club gaande in kasteel Groeneveld
tham waar herdacht werd dat de
in Baarn. De tentoonstelling werd
Britse regenstander 350 jaar eerder geopend door viceadmiraal Rob
een gevoelige slag op eigen terrein Kramer, commandant van de zeewerd toegebracht door Michiel de strijdkrachten. De expo is te zien
Ruyter.
tot 26 juni.
„We hebben schetsen gemaakt
Linders: „Begin juli doet de Holvoor kunstwerken en reisverslaland de haven van New York aan.
gen”, vertelt Linders. „De conHer lijkt me leuk om dan naar de
tacten met de bemanning waren
Verenigde Staten te vliegen om
heel leuk. Toen we eerder deze
met eigen ogen zien hoe onze
maand de kunst aan boord van
varende expositie reilt en zeilt.”
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Kalender

reünies
vieringen
activiteiten
Zaterdag 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 Nederlandse Veteranendag plaats in Den
Haag. Wilt u meelopen in het Defilé of zich als bezoeker aanmelden, 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.
Donderdag 12 juli 2018. Saamhorigheidsdag Koninklijke Marine ivm. het 530-jarig bestaan. U
kunt zich aanmelden voor deze dag via https://www.saamhorigheidsdagkm.nl/. Tevens kunt u
hier het programma bekijken; er treden diverse artiesten op.
Van 17-20 juli 2018 vindt de 102e Nijmeegse Vierdaags plaats. Een groep Engelsen en Nederlanders probeert een groep van 30 deelnemers bijeen te krijgen.
Meer informatie: www.iwg-afav.nl De redactie komt u aanmoedigen.
Op dinsdag 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

Op zaterdag 15 september 2018 wordt de 3e Internationale Veteranendag Brunssum gehouden. Tenue: militair dagelijks tenue. Meer informatie kunt u krijgen via: vetbrs@gmail.com, maar
bellen kan ook met 06-51335171

Op donderdag 11 oktober 2018 vindt de tweejaarlijkse reünie plaats van de nautische
dienst. Ook actief dienenden zijn van harte welkom. Lokatie de Witte Raaf in Den Helder.
Meer info of opgave via fam.boin@quicknet.nl
Op donderdag 1 november 2018 gaat het dan eindelijk gebeuren, een reünie van de
Witte Olifant (Hr.Ms. Isaac Sweers) Lokatie De Witte Raaf in Den Helder. De organisatie
zou graag digitaal foto’s en films willen ontvangen zodat die getoond kunnen worden.
U kunt zich alleen inschrijven via de site van de Witte Olifant.
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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
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