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BEKENDMAKING BESTUUR 01/2019

Van uw voorzitter,
De winter is voorbij en de nieuwe nieuwsbrief is gereed.
De dagen worden gelukkig weer langer en de zon laat zich al weer geregeld zien.
De stichting NGID is nog steeds springlevend, actiever dan ooit en dat is een goede
zaak.
In mijn voorwoord van de laatste nieuwsbrief heb ik de hoop uitgesproken dat
binnen afzienbare tijd een goede CAO Defensie en een eerlijk pensioenstelsel gerealiseerd zou worden, maar helaas kan ik niet anders concluderen dat geen enkele
vooruitgang is geboekt op dit gebied.
Heel teleurstellend dus maar gelukkig zijn er voldoende andere positieve zaken te
melden zoals de komende reünie en de samenwerking met CZSK op het gebied van
post-actieve militairen.
Zoals gezegd; de reünie NGID 2019. Deze zal worden gehouden in Den Helder in de
Witte Raaf op donderdag 11 april. De uitnodigingen zullen naar u worden verstuurd
en ook de bijzonderheden omtrent de toegang tot het haventerrein zullen tijdig
worden gecommuniceerd. Ik hoop u in groten getale te mogen begroeten en reken
er op dat het weer net zo gezellig wordt als de voorgaande jaren.
Dan de samenwerking tussen onze stichting en CZSK; er zijn gesprekken gevoerd
door onze bestuursleden met Fred Keijzer, velen van u zullen hem wel kennen als
ODOPS en hij is nu LTZ2OC, coördinator Bureau Veteranen, post-actieven en Algemeen Personeelszorg. Dit bureau houdt zich bezig met het registreren van postactieven van de KM om zodoende de banden in stand te houden en/of te versterken
met post-actief marinepersoneel. Zij hebben een database aangelegd van de verschillende reünie verenigingen en kunnen post-actieven doorverwijzen naar deze
organisaties. Ook is er de mogelijkheid om via dit bureau een post-actieven pas aan
te vragen; dit geeft de betrokken oud militair de mogelijkheid om toegang te verkrijgen tot defensielocaties zoals de Nieuwe Haven. Dit is erg handig bij reünies, vaardagen of andere activiteiten op defensielocaties. U zult op de hoogte worden gehouden omtrent de ontwikkelingen wat betreft deze samenwerking.
Ik wens u veel leesplezier toe met deze nieuwsbrief en hoop u allen te mogen begroeten op de reünie!
Tot later,

Voorzitter Piet Duivestein
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Bestuur
Stichting Reünisten NGID, RAPP en MARVA Plotter
Secretariaat Stichting NGID
Reigerplantsoen 6
1761 ZP ANNA PAULOWNA
Telefoon: 0223534868
E-mail: secretaris@ngid.nl
Website: www.ngid.nl

								

Anna Paulowna, 29 januari 2019

Onderwerp : Uitnodiging reünie NGID
Beste (oud)collega,
Het bestuur van de stichting NGID organiseert op donderdag 11 april 2019 weer de tweejaarlijkse reünie. De locatie is de Witte Raaf op de Nieuwe Haven te Den Helder. Wij nodigen u hiervoor
hartelijk uit.
Het programma is als volgt:
11.00-11.30
Ontvangst in de Witte Raaf onder het genot van een kopje koffie/thee met
een luxebroodje
11.30
Opening van de dag en mededelingen door onze voorzitter
11.45-15.00
Reünie. Consumptie munten zijn te koop voor € 1,50 per stuk. (Zorgt u
a.u.b. voor wat kleingeld)
15.00-16.00
Nasimaaltijd
16.00 -16.30
Kopje koffie/thee, afscheid nemen
16.30
Einde reünie
Kosten
De kosten voor deze dag bedragen € 10,- p.p. (zowel voor de leden als hun partners). U kunt zich
opgeven door het totale bedrag over te maken op rekeningnummer NL 46 ABNA 0548 0162 67
t.n.v. Stichting NGID te Anna Paulowna. Graag bij de omschrijving, Reünie 2019 en uw naam en
die van uw eventuele gast/partner vermelden.
Gegevens voor de beveiliging
Voor de beveiliging van de Nieuwe Haven is het noodzakelijk dat eenieder de navolgende gegevens doorgeeft:
• Naam en voorletters
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
Dit kan per e-mail naar: mp.vanderniet@gmail.com , of per post.
Het postadres is:
Secretariaat Stichting NGID
Reigerplantsoen 6
1761 ZP Anna Paulowna
Stuur deze gegevens liefst zo snel mogelijk maar uiterlijk voor 20 maart 2019 via e-mail of per post.
Wij hopen op een grote opkomst en dat we op 11 april 2019 onder genot van een hapje en een
drankje samen weer oude herinneringen kunnen ophalen.
Namens het bestuur van de stichting NGID,
M.P. van der Niet
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NGID-draaginsigne
Ledenprijs € 5,00
incl. verzendkosten

OD-draaginsigne
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 onze
website www.ngid.nl.

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 zien uw reactie’s op deze nieuwsbrief en verdere op- en/of aanmerkingen met veel belangstelling tegemoet.										

De redactie
Boordgeld
Op www.boordgeld.nl staan reisverhalen over de overtocht van
en naar Nederlands-Indië, voorzien van foto’s, documenten en
natuurlijk het papieren boordgeld.
Heeft u nog een verhaal, nieuwe exemplaren boordgeld of ander
reismateriaal dan graag een mail naar a.verhoef2@chello.nl

Blueprint van Nederlandse Vloot
Onze vloot breidt zich regelmatig uit met
nieuwe blueprints van schepen uit de afgelopen
eeuw.
Bij Blueprint Art kunnen unieke en gedetailleerde designs worden besteld die met computergestuurde lasergraveermachines zijn gegraveerd op luxe geanodiseerd aluminium in de
kleuren blauw en zwart.
Meer informatie via: blueprintart.nl/
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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.
@Zr_Ms_Zeeland Dit patrouilleschip opereert langdurig in de West. Normaliter is
een uitzending + 6 maanden maar vanaf nu is de term van het schip 2 jaar en worden de bemanningsleden steeds ingevlogen. De Zeeland is recent in het nieuws
geweest met een grote drugsvangst.
@Zr_Ms_Evertsen is medio januari vertrokken naar de Middellandse Zee om daar
de komende 6 maanden als stafschip van de Standing NATO Maritime Group 2
(SNMG) te fungeren.
@Defensie Iedere week krijgen de lezers inzage in alle Defensieoperaties. Waar zitten wij en wat gebeurd er allemaal.
@RoyalNavy Wie van ons heeft er niet met de Engelse marine geoefend? Hier
kan men o.a. lezen hoe het er nu aan toe gaat bij deze marine, schepen worden
bijvoorbeeld terug gehaald uit hun missies, om te opereren in het kanaal voor het
bestrijden van de illegale immigratie over zee.
@HMS_Raleigh is te vergelijken met ons oude Marine Opkomst Centrum in Hilversum. Natuurlijk zijn er lezers die Hilversum niet hebben meegemaakt maar de
meesten toch wel. Hier wordt de nieuwe lichting marinepersoneel getraind volgend de UK standard en dat laten zij ook zien met hele leuke filmpje en foto’s.
@Zr_Ms_Van Speijk heeft aangegeven dat het schip nu ook ‘rondvaart’ op
#Instagram #koninklijkemarine #defensie #navy #werkenbijdefensie #hhb
#militair #maritiem #nederland #denhelder #vaarbanen #carrière #zrmsvanspeijk
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Uit het nieuws

Marine-militair winnaar van Heel Holland bakt

Het is zeker niet ongemerkt voorbij gegaan ..... de kranten stonden er bol van en de sociale media lieten zich ook niet onbetuigd. Want ....
..... na 27 bakopdrachten in Heel Holland bakt, blijkt de 29-jarige marine-korporaal Anna Yilmaz
de beste televisiebakker te zijn. Op zondag 3 februari werd ze op NPO 1 met een zwevende tulpentaart tot winnaar uitgeroepen.

De marine was de beroerdste niet en hielp de militair haar droom na te jagen. Dus mocht ze haar
plaatsing aan boord van Zr. Ms. Evertsen verruilen met een functie op de Van Braam Houckgeestkazerne In Doorn. Doordat ze niet de zee op hoefde, kon ze aan de bakserie deelnemen. Door
haar militaire precisie liet de korporaal uiteindelijk 499 kandidaten achter zich.
Wel lekker
In haar aanloop naar de finale moedigden veel collega’s en zelfs minister Ank Bijleveld-Schouten
haar flink aan. De bewindsvrouw bakte een ‘veel succes’-taart voor haar, niet zo mooi als die van
Anna… maar wel lekker.
Zoals gezegd, de sociale media stonden er bol van en vanuit Defensie liet men zich ook niet onbetuigd gezien de filmpjes in onderstaande links!
https://t.co/wDVGJuegWl
https://t.co/2GV7y02OCN
https://t.co/zCUK6navzf
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Distinctieven voor de Koning
Met zijn troonsbestijging moest koning Willem-Alexander afstand doen van zijn militaire rangen,
aangezien er binnen onze grondwet geen plaats is voor een staatshoofd als opperbevelhebber
van de strijdkrachten nevens zijn rol binnen de regering.
Niettemin verricht de koning vele ceremoniële taken in een breed spectrum
voor de Nederlandse strijdkrachten
en speciaal voor deze reden is onder
andere een nieuw embleem ontworpen voor de uniformen die de koning
tijdens deze speciale militaire gelegenheden draagt. Bij Koninklijk Besluit
van 24 april 2013 is vastgesteld dat
de koning bij daarvoor in aanmerking
komende gelegenheden, gekleed zal
zijn in een uniform als vastgesteld voor
een vlag- of opperofficier der Krijgsmacht als beschreven en afgebeeld.
Afgebeeld is het traditionele Grote
Tenue (Tenue 1) van de Koninklijke
Marine met toevoeging van het Koninklijk distinctief. Het Koninklijk distinctief is een combinatie van drie van
de regalia, te weten de Rijksappel, het
Rijkszwaard en de Scepter. Het geeft
met het Rijkszwaard de beveiliging en
verdediging van ons grondgebied en
de vrije wereld (de Rijksappel) weer; de
Scepter duidt op de waardigheid van
de Koning. De Kroon is hierbij nadrukkelijk buiten beschouwing gelaten
omdat gebruik hiervan afbreuk doet aan de exclusiviteit van het Koninklijk distinctief, aangezien
veel rang- en functietekens een combinatie met de Kroon kennen.
In het zelfde Koninklijke Besluit werden ook de Ceremoniële Tenuen
(CT) van Koninklijke Landmacht en Koninklijke Luchtmacht vastgesteld.

Beschrijving Koninklijk Distinctief: Rijks gekeurd 1e gehalte zilveren
distinctief, bestaande uit de rijksappel, zwaard en scepter. Geheel
contour en ajour gezaagd. Formaat ca. 75 x 35 mm dikte op het
hoogste punt ca. 5,00 mm, een aantal details worden verguld uitgevoerd. Keerzijde is voorzien van 2 schroefsluitingen.
Bron: Digitale krant Ten Anker verbonden aan de website
www.tenanker.com
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Een duik in het verleden
Chef’s Der Equipage van de Operationele School

Bij het opruimen vond ik deze lijst die destijds vanuit de NLBEOPS werd gemaakt. Een mooi overzicht maar zeker niet compleet.
Het zou mooi zijn om nog meer namen aan de lijst te kunnen toegevoegen! Dus mist u in dit
overzicht uw eigen naam of kent u een ander ..... schroom niet en geef de informatie door.
OPPTLG
AOOOBD
OPPVLKNST
AOOOBD
OPPSNRT
AOONGID
AOOOBD
AOOODND
AOOOBD
OPPTLG
OPPSNRT
OPPTLG
AOONGID
AOOOBD
AOOOBD
AOOOBD

H.J.P. Krins
J. Gene
J.J.M. Dirks
C.P. Rog
J.T. Reijnders
H.L. van Mourik
J. van Leeuwen
P. van de Stek
H. Bakker
H.J. Vossen
R.P.W. Wester
N.F.R. de Vries
H.G.J. Vissers
A.J.M. Leenders
A.J.M. Leenders
R.L. Rooyackers

10 dec 1976
26 jun 1978
26 jun 1980
30 jun 1980
13 nov 1981
1 jun 1983
29 jun 1984
12 aug 1985
13 nov 1987
29 sep 1989
29 sep 1990
15 apr 1993
3 dec 1993
1 dec 1995
1 sep 1996
9 mrt 1998
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26 jun 1978
26 mrt 1980
30 jun 1980
13 nov 1981
1 jun 1983
29 jun 1984
12 aug 1985
13 nov 1987
29 sep 1989
26 jun 1990
15 apr 1993
3 dec 1993
1 dec 1995
31 aug 1996
9 mrt 1998
.......

“Hoe noemen wij eigenlijk onze voorouders?”
Zoals uit voorgaande lijst blijkt, wordt in deze nieuwsbrief met regelmaat het verleden aangehaald. De stap
naar bovenstaande vraag is daarbij makkelijk te maken.
Het blijkt een vraag te zijn die niet eenvoudig is te
beantwoorden. Vanuit ons zelf in regelrechte lijn omhoog tot bijvoorbeeld vier generaties terug, dus tot
de vader van onze grootvader, gaat het nog wel. Maar
hoe gaat het dan verder?
Ik heb dan ook hier en daar geïnformeerd en ben
toevallig tegen een pracht exemplaar gelopen van
een Genealogisch onderzoek, waarin dit reeds keurig
stond omschreven. Hierin zijn maar liefst 25 generaties opgenomen, zodat we even vooruit kunnen met
het benoemen van onze voorouders.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

vader
grootvader
overgrootvader
betovergrootvader
oudvader
oudgrootvader
oudovergrootvader
oudbetovergrootvader
stamvader

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

stamgrootvader
stamovergrootvader
stambetovergrootvader
stamoudvader
stamoudgrootvader
stamoudovergrootvader
stamoudbetovergrootvader
edelvader
edelgrootvader

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

edelovergrootvader
edelbetovergrootvader
edeloudvader
edeloudgrootvader
edeloudovergrootvader
edeloudbetovengrootvader
edelstamvader
n nog een stuk of wat….

Bron: Digitale krant Ten Anker verbonden aan de website www.tenanker.com
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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)

Krap, benauwd, claustrofobisch. Dat is het beeld dat buitenstaanders van een onderzeeboot
hebben. Het klopt. Dat krappe begint al bij het betreden van de boot door een rond gat in het
stalen dek.. Een loodrecht naar beneden voerende ladder moet je afdalen om In het binnenste te komen. Boven je wordt een zware ronde klep gesloten en dichtgedraaid. Geen straaltje
zonlicht komt de op een sarcofaag lijkende onderzeeër binnen. Toch zijn er zat mensen die dit
leven zelf op zoeken. Vanaf januari ook vier Nederlandse vrouwen. Ze zijn de eersten.

Goed bewaard geheim * ‘Uitstekend voorbereid’ * Start op twee boten *
Daarna vrouwen op alle vier onderzeeërs
Arie Booy

Bonden zien vrouwen aan boord wel zitten

DEN HELDER * ,,Ik vind het een

prima ontwikkeling”, zegt kolonel Marc de Natris. De voorzitter
van de marinebelangenvereniging
KVMO is verrast met het nieuws
dat vier dames in januari aan
boord van Zr.Ms. Zeeleeuw gaan.
Het was een goed bewaard
geheim binnen de marine.
Vorige week kreeg deze krant
een tip: het gerucht ging dat er
binnenkort voor het eerst een
vrouwelijke officier deel ging
uitmaken van de bemanning van
een onderzeeboot.
Een opvallend nieuwtje, want de
Onderzeedienst is al 113 jaar een
bastion van mannen. Het nieuws
komt vlak na het bekend worden
dat een vrouw die goedgekeurd
was om de loodzware opleiding
tot marinier te volgen, halverwege het traject de handdoek in
de ring moest gooien. De blessure die ze opliep aan haar benen
genas niet zolang ze probeerde
de mannen bij te houden. Staatssecretaris Barbara Visser vindt
het jammer: ,,Ja, dat is een tegenvaller. Maar er zullen vast andere

De commandocentrale is het hart van elke onderzeeboot.

vrouwen opstaan die marinier
willen worden en die wel zullen
slagen”, zegt de bewindsvrouw.
Leuk
Samen met minister Ank Bijleveld van defensie is Visser nauw
betrokken bij het slechten van de
laatste mannenbastions binnen
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ARCHIEFFOTO

Walrus
De Walrusklasse telt vier boten: de
Walrus, Zeeleeuw, Dolfijn en Bruinvis. De boten stammen uit begin
jaren negentig.

de krijgsmacht. ,,Ik verwacht
veel van de pilot met vrouwelijke
bemanningsleden op een onderzeeboot”, zegt de staatssecretaris.
,,Het is uitstekend voorbereid;
dit gaat goed komen. Ik vind het
leuk om van u te horen dat de
groepsoudste van de Onderzeedienst van mening is dat Nederland eigenlijk achterop loopt met
het toevoegen van vrouwen aan
de crew van een onderzeeboot.
Van de andere kant: het geeft ons
de kans te leren van de aanpak
door andere marines. Dat is
zeer belangrijk als er een besluit
wordt genomen over de aanschaf
van een nieuwe generatie boten.
Het maakt nogal wat uit of je
een gescheiden accommodatie
ontwerpt of niet.”
Torpedo
Kolonel Herman de Groot van
de Onderzeedienst geeft een
voorbeeld.
,,Elk deurtje, elke kast, elk toilet
dat je moet toevoegen om een
gescheiden verblijf voor dames
te maken betekent extra gewicht,
kost ruimte. Ik beschik liever
over plek voor een extra torpedo
aan boord, dan het toevoegen
van ballast die niets met het doel

van een onderzeeboot te maken
heeft. Daarom gaan we het eenvoudiger oplossen met gemengd
varen onder water. Het komende
jaar zal blijken hoe onze aanpak
in de praktijk werkt. Je kunt het
allemaal aan de wal bedenken,
maar als je er zeewater aan toevoegt - dus de omstandigheden
in zee ervaart - krijg je toch weer
een ander plaatje. Ik ben er overtuigd dat het gaat werken, maar
er kunnen altijd verrassingen
zijn.”

delberg: ,,Bij onderzeediensten
van andere landen is er voortschrijdend inzicht over gemengd
varen. Defensie beschouwde
aparte voorzieningen aan boord
altijd als belangrijke voorwaarde,
maar de situatie bij buitenlandse
partners laat zien dat het anders
kan. Zo bleek het one-of-thecrew-concept zeer succesvol: de
gehele bemanning wordt gelijkwaardig behandeld. Er zijn dus
geen aparte voorzieningen voor
vrouwen.”

Meer
Voorzitter De Natris van de
KVMO is blij dat de marine
begint met meer vrouwen dan de
ene persoon waar in het geruchtencircuit spake van was: ,,Dat
ondersteunen we, want alleen is
maar alleen. Je krijgt niet alleen
meer ervaringen, maar de dames
hebben ook steun aan elkaar.”
Ook zijn collega Jean Debie,
voorzitter van VBM, is akkoord
met het marineplan: ,,Het is niet
altijd gemakkelijk om geschikt
personeel voor onderzeeboten te
vinden. Door ook met vrouwen
te gaan varen, creëert de marie
meer aanbod.”
Marinewoordvoerder Paul Mid-

Apart
De marine hoopt dat de pilot van
een jaar met de boten Zeeleeuw
en Dolfijn aantoont dat aparte
voorzieningen niet nodig zijn
voor de nieuw te bouwen onderzeeboten. Als de pilot slaagt,
gaat de Onderzeedienst al in
de huidige onderzeeboten met
gemengde bemanningen varen.
Groepsoudste De Groot is een
kleine twee jaar commandant van
de Nederlandse Onderzeedienst.
In die hoedanigheid is hij nauw
betrokken bij de voorbereiding
van de op handen zijnde nieuwbouw. Een miljardenproject
waarop geaasd wordt door een
aantal Europese scheepsbouwers.
,,Ik blijf langer op deze post dan
gebruikelijk”, zegt de kapitein ter
zee die in 1982 zijn opleiding op
het KIM begon.
,,Dat ik langer bij de Onderzeedienst blijf is gewenst om
de voortgang van het project
veilig te stellen. De bouw van
een nieuwe generatie subs is
immers van groot belang voor
de toekomst van de Koninklijke
Marine. Ik verwacht dat er eind
dit jaar een nieuwe politieke stap
gezet wordt in dit traject en dat
we weer verder kunnen.”
’Alleen is maar alleen, vier dames
op een boot beter’

Een torpedo wordt in de lanceerbuis geschoven.

ARCHIEFFOTO
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Verschillende inzichten vergroten denkkracht
DEN HELDER * Het opleiden van
vrouwelijke bemanningsleden op
Nederlandse onderzeeboten past
in het overheidsbeleid.
Dat zegt staatssecretaris Barbara
Visser van Defensie. ,,De Rijksoverheid streeft naar een diverse
samenstelling van haar perso-

neelsbestand en naar een inclusieve organisatie”, zegt Visser.
,,Er is behoefte aan een diversiteit aan zienswijzen. Verschillende perspectieven, achtergronden
en inzichten kunnen namelijk de
denkkracht vergroten. Dat geldt
ook voor alle onderdelen van de
krijgsmacht”, vertelt de bewindsvrouw.
Tot nu toe was de Onderzeedienst een van de laatste gesloten

bastions voor vrouwen. Visser:
,,Ik ben blij dat hier een einde
aan komt. We hebben uit de
ervaringen van andere landen
geleerd dat een gemengde bemanning heel goed op een onderzeeboot kan varen. Het is fijn
dat we er komend jaar een pilot
mee kunnen doen. De uitkomst
is van belang als er nieuwe boten
gebouwd gaan worden.”

Cuba libre Friesland in Havana

Het schip lag op een mooie centrale plek in de hoofdstad van Cuba 			

Havana * Voor de tweede keer

sinds 1950 lag een Nederlands
oorlogsschip in de haven van
Havanna. Net als twee jaar geleden was het Zr.Ms. Friesland dat
een bezoek aan Cuba bracht.

,,Het bezoek van Zr.Ms. Friesland aan Havana, Cuba leverde
mooie plaatjes op”, zegt overste
Nicole Kuipers. Zij is de commandant van het patrouilleschip
dat na een verblijf in de West als
stationsschip op terugweg is naar
Den Helder. ,,Een bijzondere
laatste haven van deze Westreis”,
vindt Kuipers.
- 14 -

Foto’s: Jasper Verolme/Defensie

Net als tijdens het bezoek van
Zr.Ms. Holland aan New York
in juli, leverde dit havenbezoek
sfeervolle beelden op. Ze werden
gemaakt door defensiefotograaf
Jasper Verolme die speciaal voor
dit doel was ingevlogen.
Verolme: ,,Ik hoop dat de mensen in Nederland iets warmer
worden door deze heerlijke foto’s

van de Friesland in Havana. Wat
een fijne stad en een fijn schip.”
De uit de jaren veertig en vijftig
daterende kleurige Amerikaanse
auto’s vormden een fraai contrast
met de strakke lijnen van het marineschip. In tropenwit geklede
bemanningsleden genoten van
het Latijns-Amerikaanse sfeertje
met dito muziek en drankjes
als Cuba libre. ,,Swingend door
Havana”, twitterde de chef

d’equipage enthousiast. Op de
eerste dag van het havenbezoek
was er een ontmoeting met Cubaanse genodigden en een lunch
op de brug van de Friesland. Het
schip lag op een prachtige plek
midden in het centrum.
,,Bij de bemanning stond de haven van de Cubaanse hoofdstad
hoog op het verlanglijstje”, legt
overste Kuipers uit. ,,Samen met
de Nederlandse ambassadeur Val

kenburg zijn we op bezoek
geweest bij de Cubaanse autoriteiten om ervaringen op gebied
van counterdrugsoperaties uit
te wisselen en mogelijkheden
voor coördinatie te bespreken.”
Daarnaast was er voldoende
gelegenheid om te gaan passagieren. Het schip is op 5 december
weer thuis.

Genieten van sfeer en
oude auto’s in de stad
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Oproep / gezocht
Dhr H. Elzinga, tel 0511-424352 is op
zoek naar Jan de Vries, indertijd
KPLNGID varende op Hr. Ms. Fregat De
Bitter in 1960/1961. Hij woonde indertijd in Numansdorp. Wie heeft meer
informatie over Jan de Vries?
Dhr J. Kaauw is op zoek naar een frokje
zoals deze tot 1940 door matrozen onder het tenue werd gedragen. Hij wil het
overhandigen aan het Fort Pannerden
waar een deel van de marine geschiedenis wordt getoond. Dit alles heeft te maken met Hr. Ms. Braga en het
marinepersoneel dat de twee 7,5 cm kanonnen van het fort bediende.
Graag reacties naar (oud KM’er) johannes.kaauw@hetnet.nl
Voor meer leuke anekdotes en foto’s hoe het frokje (= borstrok of marinière) eruit zag: https://nl.wikipedia.org/wiki/Marini%C3%A8re
Foto: Maritiem Digitaal/
Marinemuseum

Change 1 op nieuwsbrief 4 van 2018
Ton Rolvink had in de vorige nieuwsbrief een brief geplaatst maar daar zat een storende fout
in. Bij deze wordt recht gezet: lees Antonius.rolvink@gmail.com of bel even: 0033324545745

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, foto’s of ‘sterke’ verhalen.
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Mooie beelden
(Klik op de afbeelding en u ziet de video op Youtube)

Wie kent ze niet, de onderzeebootjagers. Via de link kunt u 18
minuten uw hart ophalen. Veel amateurbeelden van de jagers.

Velen van ons zijn met het stationsschip in de West
geweest maar hoe gaat het als je op een onderzeeboot zit.

Heeft zeker met het vorige videootje te maken
maar net toch weer anders.

De marine door de jaren heen, veel herkenning

Kijk en geniet; zo was het vroeger.

Unieke beelden van Hr.Ms. Karel Doorman. U weet
wel ... die met een heleboel vliegtuigen aan dek.
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Kalender

reünies
vieringen
activiteiten

Op vrijdag 26 april 2019 zal ter gelegenheid van 190 jaar KIM-opleiding
en 150 jaar Hoofdgebouw KIM
een reünie worden georganiseerd.
Onderdelen van het programma zijn
o.a 15.00 - 16.00 Koningsmars van het Korps Adelborsten door de
stelling, met aansluitend een defilé over het KIM-terrein. Om 19.30
vindt de Taptoe plaats op het exercitieterrein nabij Marinemuseum (tijden onder voorbehoud).
De 61e Militaire Lourdes Bedevaart. Deze vindt plaats van 17 t/m 19 mei 2019. Alle (post)actieve
militairen van Defensie tot en met 75 jaar zijn welkom om deel te nemen. Zij mogen ieder één
introducé(e) of begeleid(st)er meenemen. Bent u ouder dan 75 jaar, dan bekijkt een arts met u
de mogelijkheden. Voor meer informatie: www.militairebedevaart.nl/bedevaart-2019
Op de site www.defensiedagen.nl is alles te vinden over
open dagen bij Defensie.
De Luchtmachtdagen 2019 worden gehouden op de
vliegbasis Volkel op 14 en 15 juni. Tijdens deze dagen toont
de Koninklijke Luchtmacht zich op spectaculaire wijze
aan het Nederlandse volk middels vliegshows en de static
show. Het zijn echte open dagen en bieden een ‘blik in de
keuken’ van de Luchtmacht.
Wat te doen in Den Helder? Tripadvisor doet een aantal interessante suggesties van activiteiten
in en rond Den Helder! Wat dacht u van Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers of het Marinemuseum. En natuurlijk mag Fort Kijkduin (museum en Aquarium) niet ontbreken.
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