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BEKENDMAKING BESTUUR 02/2019

Van uw voorzitter,
De tijd vliegt, het is alweer mei, een koude Koningsdag en Bevrijdingsdag liggen
achter ons en voor u ligt weer een nieuwe editie van onze Nieuwsbrief.
In mijn voorwoord van de laatste twee edities heb ik het even gehad over de CAO
onderhandelingen voor Defensiepersoneel en de hoop op een akkoord hierover.
Zoals u waarschijnlijk wel zult weten zijn de onderhandelingen afgebroken door de
bonden omdat onze minister en staatssecretaris niet bereid zijn te investeren in het
personeel, heel teleurstellend .
De laatste reünie van 11 april was een succes, we hebben veel positieve reacties
gekregen en ikzelf ben elke keer weer onder de indruk van de prima ontvangst in
de Witte Raaf. Koffie en lekkere broodjes met kip en beenham bij aanvang, hapjes
tussendoor en ter afsluiting een heerlijke en uitgebreide blauwe hap waarbij ik de
dames en heren van de bediening een groot compliment wil maken voor de professionele en vriendelijke service. U heeft gemerkt dat er bij binnenkomst een aantal
vragen werden gesteld, zo wilden wij als bestuur graag weten of u tevreden bent
met Den Helder als locatie van de reünie of dat u een andere locatie zou willen voor
de komende editie. Uit de antwoorden is duidelijk geworden dat een aanzienlijk
aantal van u graag een meer centraal gelegen locatie zou wensen. Wij nemen dit ter
harte en zullen proberen de volgende reünie in Amsterdam te gaan organiseren en
dan met name in de marinekazerne aldaar, dit is mogelijk omdat de voorgenomen
sluiting van deze kazerne gelukkig is teruggedraaid.
Zoals u heeft gemerkt sta ik in mijn openingswoord altijd even stil bij de leden die
ons ontvallen zijn in de afgelopen periode, ik werd hierover aangesproken over
oud collega’s waarvan men had gehoord dat die zouden zijn overleden en of dat bij
ons als bestuur bekend zou zijn. Ik wil hier iets over zeggen; wij doen ons best om
hierin volledig te zijn maar in het kader van de wet op de privacy is dat erg moeilijk.
Wij mogen ook niet zonder toestemming namen publiceren, daarom moeten we
heel zorgvuldig te werk gaan. We zijn afhankelijk van zaken als rouwadvertenties of
berichten aan het bestuur om deze informatie te verkrijgen en zoals gezegd gaan we
hier heel zorgvuldig mee om en doen ons best om hierin volledig te zijn.
Ik was blij verrast dat we een aantal nieuwe en jongere leden mochten begroeten op
11 april, ik hoop dat jullie het naar je zin hebt gehad. In 2020 zal er geen reünie zijn
maar zoals in elk tussenjaar zal er een themadag worden georganiseerd. Wij zullen
ons gaan buigen over de invulling hiervan en zodra er meer bekend is zult u op de
hoogte worden gesteld.
U hoort van ons!
Voorzitter

Piet Duivestein
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Bestuur
Verslag reünie 2019
Op 11 april heeft alweer de vijfde reünie van onze stichting NGID plaatsgevonden. Vanaf 10 uur
waren wij van het bestuur gereed om onze oud collega’s te ontvangen. Al snel kwamen de eerste leden binnen druppelen, enkele hadden al een behoorlijk lange reis achter de rug, sommige
zaten al om 6 uur in de auto of waren heel vroeg op de trein gestapt. Helaas moesten diegene
die voor 11 uur kwamen even wachten tot dat de koffie en de broodjes gereed lagen om te nuttigen.
Na de opening door onze voorzitter Piet hebben ongeveer 90 leden, denk ik genoten van een
heerlijke middag. Het was jammer dat sommige leden op het laatste moment moesten afzeggen
vanwege o.a. ziekte of werk.
Onder het genot van een drankje en bittergarnituur werden weer veel oude en
nieuwe verhalen opgehaald. Later op de
middag konden we weer genieten van
een uitstekende nasimaaltijd.
Tijdens het ontvangst hebben we een
kleine enquête gehouden. Een van de
vragen was of men bij een eventuele
toekomstige reünie op de marine kazerne
Amsterdam hieraan deel wilde nemen. We
kunnen u mede delen dat meer dan 95%

hier positief op heeft
geantwoord. Er Is dus
een reële kans dat
een volgende reünie
in Amsterdam zal
plaatsvinden.
Om 16.30 was de
reünie alweer veel
te snel afgelopen.
Hopelijk kunnen wij
elkaar bij de volgende reünie over twee jaar weer in goede
gezondheid ontmoeten.
Namens het bestuur van de stichting NGID,
Peter van der Niet
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NGID-draaginsigne
Ledenprijs € 5,00
incl. verzendkosten

OD-draaginsigne
Ledenprijs € 5,00
incl. verzendkosten

Marineblauwe cap
met NGID logo
Ledenprijs € 8,50
incl. verzendkosten
Luxe sleutelhanger en pen
Set met logo NGID
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

Informatiecentrum over Tweede Wereldoorlog
In Nijmegen is op 23 februari
het Infocentrum WO II geopend.
Het centrum wil een link leggen tussen de geschiedenis en
de actualiteiten van vrijheid. Dat gebeurt op een levendige en
interactieve manier. Het centrum is gratis toegankelijk; voor
openingstijden zie onderstaande website. Het infocentrum zoekt
nog vrijwilligers. Meer informatie is te vinden op de website van
het Bevrijdingsmuseum www.infocentrumwo2.nl

Gratis toegang voor veteraan bij Duinrell
Op vertoon van de Veteranenpas krijgen de veteranen t/m 27
oktober 2019 gratis toegang tot Duinrell en tropisch Tikibad.
Daarnaast ontvangen maximaal vier familieleden op vertoon van
de Veteranenpas 50% korting op de entreeprijs van Attractiepark
Duinrell en tropisch Tikibad. En dat alles inclusief 1x gratis parkeermunt per veteraan.

Club Villamar - KORTING omdat jij dat hebt verdiend
´De boog kan niet altijd gespannen staan´ is een veel gehoorde opmerking binnen Defensie! Zo
ook ´Humor et Labor´, oftewel, ´Hard werken en hard ontspannen´. Vind je het tijd om te ontspannen en een mooie vakantie te hebben met je vrienden of familie? Lijkt het je wat om naar Spanje
of Frankrijk te komen? In een luxe villa met prive zwembad te…. kies dan een mooie locatie in
een van deze landen.
We willen alle Veteranen en Actief Dienenden bedanken
voor hun inzet voor Vrede en Veiligheid. Daarom bieden
wij 10% korting aan op een boeking bij Club Villamar!
Meer info op de website van Club Villamar.
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Trigger, de digitalisatie specialist
Trigger digitaliseert 8mm films, videobanden,
cameratapes, negatieven, dia’s, foto’s, boeken, documenten en geluid. Het is één van de
grootste digitalisatie specialisten op gebied
van bewegend en stilstaand beeldmateriaal.
Zie www.trigger.nl voor meer info.
Tot en met december 2019 vindt een Roadtrip plaats in
ANWB-winkels. ANWB-leden krijgen in deze periode 10%
korting (geldt ook bij Trigger zelf in Amsterdam). Voor
plaatsen en data zie de site van de ANWB.
Hier een snapshot van een binnenkomst van Hr.Ms. Friesland (D812) op Curaçao in 1979, met als bron een gedigitaliseerde 8 mm film.

Deze afbeeldingen van boekjes hebben wij ontvangen van een van
onze leden. De serie van drie delen bevat de belevenissen van matroos 1e klasse
Vander Steng.

Korte passage uit een van de boekjes:

Met groote halen onder uit den mok, terwijl hier en daar heilige dagen waren achtergebleven, had de matroos 1e klas Vandersteng een koekoek getjet op de campagne. Een
presenning, die hij op ‘t dek gelegd had om niet te knoeien — dat zou maar psalmen
zingen geven — wilde hij juist balken, Coen de kaan hem praaide. „Present!”, antwoordde
Vandersteng schreeuwend ...

Dit een mooi voorbeeld van informatie waar de redactie om zit te springen en de lezers van zullen smullen. Dus heeft u plaatjes, verhalen of anekdotes ... schroom niet en laat het ons weten, of
beter nog stuur het op!
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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.
@korpsmariniers De eerste vier mariniers zijn opgeleid voor 3D-printing. Aankomende maand worden de eerste 3D-printers geplaatst bij onze eenheden en kunnen
we aan de slag met de innovatie. Deze ontwikkeling wordt begeleid vanuit Marine
Innovation Cluster.
@MinBijleveld Kijk nou onze korporaal Anna Yilmaz in beeld bij Koningsdag in
Amersfoort met een verjaardagstaart gebakken voor onze Koning en de inwoners.
@NavyRecognition Navy Recognition behandelt online onderwerpen als Marine
eenheden, Defensie industrie, Marine technologie, Maritieme veiligheid en Defensie
tentoonstellingen.
@DeZiekenpa is uiteraard van de partij op de Marine veteranendag op 11 juli te Den
Helder.
@kon_marine Maritieme slagkracht tot aan het hoogste geweldsniveau: onze 4
luchtverdedigings- en commandofregatten bieden een krachtig antwoord tegen
dreigingen vanuit de lucht. Maak kennis met onze LCF’s.
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Uit het nieuws
Wisseling van de wacht

Commandant Zeestrijdkrachten Admiraal
Kramer twittert:
De Groningen blijft twee
jaar in de West waarbij
we elke drie maanden
de bemanning gaan wisseling. Geen bezuiniging! De doelstelling: welzijn van de bemanningen
bevorderen door kortere betrouwbare uitzendperioden te garanderen. Pilot loopt twee jaar,
eens kijken of dit goed werkt!?
Voor CZMCARIB is het daarom de laatste keer dat hij op Curaçao een ceremoniele binnenkomst
als commandant in het Caribisch gebied mocht bijwonen. Voor hem blijft een prachtig moment!

Koningsdag 2019

Bron: RTV Utrecht/NOS/Defensie

Koningsdag 2019 op 27 april werd dit jaar in Amersfoort gevierd. In de diverse nieuwsuitzendingen kwamen militairen in beeld.
Locaties in het frisse Amersfoort waar de koninklijke familie op 27 april langsging met veteranen
die een groet brachten aan de Koning, een heerlijk stuk taart van de ‘taartenspecialist’ . Maar ook
is Koningsdag in de missiegebieden niet ongemerkt voorbijgegaan met oranje tompoucen in de
Malinese woestijn, een Litouwse heildronk op de jarige koning Willem-Alexander en een Oranjefeest in Mazar-e-Sharif, Afghanistan.
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Een duik in het verleden
Ex-Poolster onderweg naar de sloop
De ex Hr.Ms. Poolster (A835) naar de sloop in Gadani (kustplaatsje in het district Lasbela in Pakistan). Hier worden schepen ‘op het strand gesloopt’. De ex-Poolster vervolgde in 1994 als PNS
Moawin (A20) van de Pakistaanse marine. Het schip werd bij de KM in dienst gesteld in 1964.

A835				

Foto: Koninklijke Marine

A20			

Foto: Pakistan Defence

Schroot

Foto: Imran Farooq/Seamax

En eerder al de ex-Tromp
Hr.Ms. Tromp (F801) was al eerder hetzelfde ‘lot’ beschoren na in 1999 uit dienst te zijn gesteld.

Van laatste binnenkomst			

versleept naar			

‘de eindbestemming’’

400 JAAR taptoe
Vierhonderd jaar geleden, in de tijd van Prins
Maurits, bliezen militairen al op hun trompet
het ‘taptoe-signaal’ om in kazernes de dag
af te sluiten. De naam komt van het commando ‘Tap toe!’ - oftewel ‘Sluit de tap’ - om
het einde van de dag aan te kondigen.
Tegenwoordig wordt het vooral gebruikt
bij militaire herdenkingen. Zo wordt het op
4 mei gespeeld voorafgaand aan de twee
minuten stilte tijdens de nationale dodenherdenking.
Soms wordt het signaal verward met ‘The Last Post’ dat uit het taptoe-signaal is voortgekomen.
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Adriean Banckert
De naam Adriaen van Trappen Banckert (± 1620? –
1684) is nergens in de doopboeken van Vlissingen terug te vinden. Hij was de tweede zoon van de Zeeuwse
vlootvoogd Joost van Trappen Banckert die in Vlissingen woonde en getrouwd was met Adriana Janssen.
De meer oorspronkelijke familienaam was Van Trappen;
hij was “gezeid” ofwel “meergenaamd” Banckert. Die
laatste naam werd ook wel als “Bankert” gespeld; ook
de vorm “Banckers” kwam voor en die wordt in Engelstalige literatuur nog wel gebruikt.
Vader Joost was vice-admiraal bij de West Indische Compagnie en voerde het bevel over de Neptunus toen de vloot van Piet Hein tijdens de Slag in de Baai van Matanzas in 1628 de Zilvervloot
veroverde.
Vader Joost kreeg drie kinderen onder wie twee zoons; Joos en Adriaen en een dochter. Adriaen,
de jongste, werd in ieder geval geboren in Vlissingen en we mogen er van uitgaan dat dit tussen
1615 en 1620 was.
De eerste keer dat de naam van Adriaen Banckert in de maritieme geschiedschrijving opduikt is in 1637. In een verslag van een reis van zijn vader blijkt
Adriaen ook aan boord van het schip te zijn. Het schip dreigt ten prooi te vallen aan Duinkerker kapers. Twee kaperschepen enteren het schip van Banckert.
Zijn vader schijnt zijn zoon toegesnauwd te hebben: “Gij steekt op mijn bevel
de lont in het kruit. Doet ge het niet dan kloof ik u met eigen hand de kop”.
De Banckerts sloegen de aanval af en het schip bleef gespaard.
Zijn mindere bekendheid leidde tot een enorme teleurstelling. In 1674 nam Banckert als luitenant-admiraal deel aan een verwoestingstocht langs de Franse Westkust. Zijn eskader maakte
deel uit van een grote vloot die onder bevel stond van admiraal Cornelis Tromp. Toen Tromp met
een deel van de vloot onvoorzien richting de Middellandse Zee ging, gaf hij het bevel over de
rest van de vloot over aan luitenant Aert Jansse van Nes.
Banckert was enige jaren ouder dan Van Nes, maar deze was een paar maanden eerder dan Banckert bevorderd. Banckert beklaagde zich later hierover bij de Staten van Zeeland en blies daarbij nogal hoog van de toren. Zijn toon schoot bij de admiraliteit in het verkeerde keelgat. Deze
reageerden feller dan in de bedoeling van Banckert had gelegen. Ze besloten uit protest hun
gelauwerde luitenant-admiraal niet meer uit te zenden. Op 3 december 1674 verliet Banckert
gedwongen de actieve dienst.
Bij de vijand was hij echter bekend en geducht.

Gestorven, maar niet vergeten
Adriaen van Trappen Banckert overleed op 22 april 1684 in Middelburg.
Hier werd hij begraven de in de Sint Pieterskerk. Hij kreeg echter geen
praalgraf. Dat was immers alleen voorbehouden aan admiraals die in het
gevecht gesneuveld waren.
Toch is hij door de Koninklijke Marine niet vergeten. Er in de loop der jaren
werden diverse marineschepen naar Banckert vernoemd.
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Hr.Ms. Banckert (1930)
De eerste Banckert was een Nederlandse
torpedobootjager van de Admiralenklasse gebouwd door Burgerhout’s
Machinefabriek en Scheepswerf NV uit
Rotterdam. Kiellegging 25 augustus 1927
- in dienst 14 november 1930 - uit dienst
2 maart 1942.
Tijdens het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog was Hr.Ms. Banckert gestationeerd in Nederlands-Indië. Begin december 1941 was
de Banckert samen met de Piet Hein ingedeeld bij groep 2 van de divisie torpedobootjagers dat
in totaal uit 6 torpedobootjagers bestond.
Op 16 december 1941 werden de Piet Hein en Banckert samen met de lichte kruisers De Ruyter
en de Tromp teruggeroepen uit het oosten van Nederlands-Indië naar het westen van de archipel. Begin februari 1942 werd de Banckert toegevoegd aan de ABDA-vloot (American-BritishDutch-Australian).
Op 4 februari werd de ABDA-vloot in de Balizee aangevallen door een zestigtal Japanse bommenwerpers die het voornamelijk hadden gemunt op de Amerikaanse kruiser die dan ook
beschadigd raakte door deze actie.
Op 24 februari werd Hr.Ms. Banckert, liggend in een dok te Soerabaja, getroffen door een bom
tijdens een Japanse luchtaanval. Enkele dagen later, op 28 februari werd de Banckert met het
dekkanon van de KXVIII onklaar gemaakt om uiteindelijk op 2 maart tot zinken te worden gebracht.
Na de verovering van Nederlands-Indië werd de Banckert door de Japanse strijdkrachten gelicht.
De bedoeling was het schip als patrouilleschip 106 in dienst te nemen, maar de reparaties zijn
nooit voltooid.
Na de Tweede Wereldoorlog werd het schip teruggevonden, maar niet meer in dienst genomen.
Het uiteindelijke lot van de Banckert was te eindigen als doelschip tijdens een schietoefening in
de Straat Madoera in september 1949.

Hr.Ms. Banckert (1945)
Kiel gelegd op 19 augustus 1940 en op 22 oktober 1942 in dienst gesteld als HMS Quilliam (G-09)
van de Q- of Quilliam klasse Fleet Destroyers van de Royal Navy.
Het schip werd aan Nederland verkocht in november 1945 en op 21 november in dienstgesteld
als Hr.Ms. Banckert (JT1). Na reparaties vetrok het schip naar Nederlands-Indië waar het schip
werd ingezet tot 1948. Vrij snel deed het schip
vanaf 1949 opnieuw dienst in Nederlands-Indië en
later in Nieuw-Guinea.
De Banckert keerde in 1951 terug. Vanaf 1949
voerde het schip het naamsein D801.
De Banckert werd oktober 1956 van de sterkte
afgevoerd en op 1 februari 1957 verkocht voor de
sloop aan Jos de Smedt in Burght (België).
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Hr.Ms. Banckert (1980)
Onder bouwnummer 353 werd op 25 februari 1976 bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde
te Vlissingen de kiel gelegd. Op 30 september 1978 tijdens het opdrijven vond de doopplechtigheid plaats.
De eerste proefvaart begon op 2 juni 1980 waarvan na vier dagen in Den Helder werd afgemeerd. Op 16 juni werd de proefvaart vervolgd
in de richting van de zuidkust van Engeland in de
omgeving van Portland. Via de Ierse Zee werden
bij het eiland Arran snelheidsmetingen gedaan
en op 3 juli werd in Vlissingen teruggekeerd
waarmee de proefvaart naar tevredenheid was
verlopen.
Na de aftimmerperiode werd op 29 oktober 1980
het schip van de werf overgenomen en middels
het voorhijsen van vlag, geus en oorlogswimpel
officieel in dienst gesteld als Hr.Ms. Banckert.
Na vele reizen, GUNEX’en, CASEX’en en allerlei andere EX’en, grote oefeningen, STANAVFORLANT,
een veelvoud aan havens werd Hr.Ms. Banckert op 14 mei 1993 voor de laatste keer uit dienst
gesteld en overgedragen aan de Griekse marine waar het onder de naam HS Aigaion (F460) in
dienst werd gesteld op 14 mei 1993.
Bron: samengesteld uit informatie van de digitale krant Ten Anker (www.tenanker.com)
Foto’s: Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie / Ministerie van Defensie / Wikipedia

- 12 -

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)

Arie Booy

Eerste ’ruimteradar’ geplaatst op een fregat

DEN HELDER * De modernisering van de luchtverdedigingsen commandofregatten (LCF)
heeft vertraging opgelopen, maar
gisteren kon dan toch de eerste
nieuwe ’Smart LNM radar’
geplaatst worden op De Zeven
Provinciën.
Een gedenkwaardige stap voor
de Koninkijke Marine, werf
DMI en fabrikant Thales, want
deze radar kent z’n gelijke niet in
de wereld. De sensor is in staat
om objecten die 2000 kilometer
verwijderd zijn te ontdekken en
te volgen. Die afstand is nodig
als je in het heelal wilt kijken
De nieuwe ‘ruimteradar’ staat bbijna op zijn plaats.		
Foto: Defensie
of er een ballistische raket de
dampkring binnen gaat komen
van een radar die raketten in het
om een doel op aarde te treffen.
te schakelen”, legt overste Egbert
heelal kan opmerken en volgen.
Vonk uit. Vonk is de marineman
Gelijkenis
die voor de zeemacht dit onderdeel Het gaat om een techniek die zo
,,Eigenlijk is het jammer dat
vroeg mogelijk waarschuwt voor
van de ’Ballistic Missile Defence’
de nieuwe radar zoveel lijkt op
een dreiging en de vijandelijke
leidt.
zijn voorganger”, zegt Frank de
raket ook kan laten uitschakelen.
Graaf van de marinewerf. Hij is
De Thales-radar is speciaal voor
projectleider van het instandhou- de Koninklijke Marine ontwik,,Voor de NAVO is het buitendingsprogramma LCF. ,,Mensen keld en kan straks samen met een
gewoon interessant dat we deze
die het schip zien met de andere fregat van de Amerikaanse marine capaciteit hebben”, zegt marineradar hebben niet eens door dat
woordvoerder Paul Middelberg.
dat als ’shooter’ functioneert een
er iets heel nieuws aan boord is
wapensysteem vormen dat uniek is. ,,We werken overigens nauw
gezet.”
,,Onze radar detecteert de dreiging samen met de Duitse marine die
en geeft de informatie door aan het zeer geïnteresseerd is in de nieuwe
De Thales-radar is speciaal voor
Thales-radar.”
Amerikaanse schip dat een raket
de Koninklijke Marine ontwikafvuurt om de ballistische raket uit
keld en kan straks samen met een
Het plaatsen van de radar plus de
te schakelen”, legt overste Egbert
fregat van de Amerikaanse marine Vonk uit. Vonk is de marineman
daar aan gekoppelde software en
dat als ’shooter’ functioneert een
die voor de zeemacht dit onderdeel apparatuur in het schip is een apart
wapensysteem vormen dat uniek is. van de ’Ballistic Missile Defence’
project, dat gelijktijdig met de
,,Onze radar detecteert de dreiging leidt.
modernisering van de vier fregaten geeft de informatie door aan het
ten wordt uitgevoerd. Projecleider
Amerikaanse schip dat een raket
In Europa heeft Nederland de eni- DeGraaf: ,,In totaal worden er
afvuurt om de ballistische raket uit ge marine met de niche-capaciteit veertig grote en minder grote
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modificaties uitgevoerd. Denk aan
een nieuwe commandocentrale,
nieuwe technische centrale, nieuwe
kombuis en eetzaal, maar ook
zaken die met de voortstuwing en
de schroeven te maken hebben.”

scheepsonderhoud, wapenonderhoud en de maritieme noodreparaties, vaak ver van huis, die
door techneuten van de Helderse
onderhoudsbasis moeten worden
verricht.

De Zeven Provinciën ligt al
anderhalf jaar tegen de kant. ,,We
hebben dit jaar nog nodig om de
modernisering af te maken. In
het nieuwe jaar kunnen we gaan
proefvaren.”

,,Daarbovenop komen de
vervangingsprogramma’s van mijnenjagers, onderzeeboten, nieuwe
M-fregatten en de tanker die in
aantocht is.” De mijnenjagers en
het onderhoud zijn weliswaar in
België belegd, maar vragen soms
ook aandacht van specialisten in

Daarnaast is er het andere

Radar Love op marinehaven

‘Als dat geen radar love is’ twittert marinecommandant Rob
Kramer bij een foto van de plaatsing van de eerste nieuwe Smart

Arie Booy

Den Helder. Daarnaast worden
de Belgische fregatten op de
marinewerf in de Nieuwe Haven
onderhouden. De Graaf deelt de
zorg van de marine of er voldoende
jonge technici geworven kunnen
worden.
,,We moeten alle zeilen bijzetten de komende jaren”, zegt
projectleider Frank de Graaf van
de marinewerf. De komende vier
jaar wordt niet alleen gewerkt aan
de modernisering van alle vier de
LCF-schepen van de marine.

Reactie St. NGID

De redactie kan niet anders concluderen dat de admiraal al op de
lagere school op dit nummer
swingde!

L-radar op een van zijn fregatten.
De song Radar Love van Golden
Earring kent de admiraal immers
nog uit zijn tienerjaren.
Ter herinnering: Radar Love

Thales maakt vuurleiding nieuw M-fregat

DEN HELDER * Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de
ontwikkeling van vier nieuwe
M-fregatten voor Nederland en
België. Thales heeft het contract
gekregen voor het vuurleidingssysteem.
De volgende generatie Mfregatten moet vanaf 2024 de
huidige vervangen. De fregatten zullen gespecialiseerd zijn in
onderzeebootbestrijding, maar
moeten zichzelf, en andere eenheden, kunnen verdedigen tegen
lucht- en oppervlaktedreigingen
door middel van het vuurleidingssysteem dat AWWS wordt
genoemd.
AWWS staat voor ’Above Water
Warfare System’ (systeem voor
bovenwater oorlogvoering). Op
dit moment gaan anti-scheeps
raketten tot drie keer zo snel als
de snelheid van het geluid. Over
enkele jaren is dat mogelijk al tot
vijf keer zo snel. Om deze dreigingen het hoofd te kunnen bieden, zal de huidige technologie
doorontwikkeld worden om van
alle nieuwe sensor en wapensys-

temen optimaal gebruik te maken. Gerben Edelijn van Thales:
„Dit nieuwe systeem genereert
continue de beste oplossing voor
de naderende dreigingen in elke
omgeving. Het systeem ondersteunt daarmee de operationele
gebruiker in het nemen van de
juiste beslissingen wanneer het er
toe doet”, legt hij uit.
In een situatie waarbij meerdere

dreigingen tegelijk op het schip
afkomen met extreem hoge snelheid, is een mens steeds minder
in staat de juiste middelen op een
efficiënte en effectieve wijze in
te zetten stelt Edelijn. „AWWS
biedt informatie aan om de juiste
beslissing binnen enkele seconden te kunnen nemen. Het schip
is beter beschermd”, aldus Thales.

De sensormast levert informatie aan de vuurleiding.
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Foto: DMO

Voorsorteren achter schermen op besluit schepen
Teleurstelling over Franse mijnenjagers *
‘Kansen voor Damen voor onderzeeboten wel gestegen’

Het Frans-Belgische ontwerp
met moederschip en drones

DEN HELDER * Met het besluit
om Frans-Belgische mijnenjagers
aan te schaffen laat het kabinet de
Nederlandse maritiem-technologische industrie ernstig in de kou
staan.
Dat vindt de brancheorganisatie
Netherlands Maritime Technology
(NMT) ,,We zijn zwaar teleurgesteld dat, zo kort nadat de regering
de Defensie Industrie Strategie
heeft vastgesteld, deze order in
handen is gegeven aan een consortium onder leiding van het Franse
staatsbedrijf Naval Group”, meldt
Marnix Krikke van NMT.

zeeboten. Daarnaast heeft de Nederlandse scheepsbouwer al orders
gekregen voor twee Nederlandse
en twee Belgische M-fregatten
plus de nieuwe bevoorrader die
Zr.Ms. Den Helder gaat heten.
Zuur
Voor Netherlands Maritime Technology zijn de druiven echter zuur.
,,De order betreft een investering
van € 2 miljard en is daarmee de
grootste marinebouw-order die
het ministerie van defensie ooit
heeft geplaatst”, stelt de organisatie. Woordvoerder Krikke: ,,In
het gekozen consortium is voor
de zelfscheppende Nederlandse
industrie vrijwel geen rol weggelegd. De Defensie Industrie
Strategie stelde echter dat juist het

Vanuit de optiek van de brancheorganisatie viel de teleurgestelde
reactie te verwachten, maar volgers
van de zeemacht die geen zakelijk
belang bij de order hebben, wijzen
erop dat de Belgen achter het
stuur zitten en dat Nederland een
bijrijder is in het ’dossier Mijnenbestrijdingscapaciteit’.
Damen maakt nog kans op de
hoofdprijs in de trits vervangingsinvesteringen die gaande is voor
de Koninklijke Marine: de onder-

Frans ontwerp mijnenjager
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Nederlandse marinebouwcluster
van strategisch veiligheidsbelang
voor Nederland is en dat daarom
de vele bedrijven in het cluster
ingeschakeld moeten worden in de
vervangingsprogramma’s.” Volgens
NMT reikt het besluit verder dan
de nieuwbouw van de schepen; het
heeft ook tot gevolg dat de Nederlandse bedrijven een minimale rol
krijgen in de instandhouding gedurende de gehele levensduur van
de mijnenbestrijdingsvaartuigen.
Het onderhoud van de mijnenjagers is echter al lang aan de Belgische marinewerf in Zeebrugge
vergeven. Ook de nieuwe jagers
van Nederland en België gaan daar
in onderhoud. Jaimy Karreman
van Marineschepen.nl meent dat
de kans dat Naval Group afvalt in
de race voor de bouw van onderzeeboten is gestegen. Volgens hem
is de waarde van mijnenjagers op
de exportmarkt voor Naval Group
belangrijker: ,,Onderzeeboten
doen ze al en vier Nederlandse
boten - waar ze toch niet de favoriet waren - leveren niet zoveel
meerwaarde op. Dus de kansen
voor Damen zijn waarschijnlijk
gestegen”, vindt Karreman.

Nieuwe hydrografieboot lijkt op aanvalsvaartuig
DEN HELDER * De scheepswerf
van Damen in Den Helder gaat
een nieuwe boot voor Defensie
bouwen. Het wordt een vaartuig
dat wereldwijd moet kunnen worden ingezet.
Het is een vervanger van de
hydrografische sloepen van tien
meter die nu gebruikt worden
voor onderzoek onder water van
stranden voorafgaand aan een
amfibische landing. Ook kunnen
er hydrografische gegevens in een
onbekende haven mee worden
verzameld. Dat werk is onder meer
in Liberia gedaan.

Klus voor werf aan
Helderse Binnenhaven
de boot meer dan zestig uur
onafgebroken ingezet moeten
kunnen worden. Directeur Jelle
Loosman van de werf is content
met de opdracht: ,,We zijn blij dat
we deze speciale opdracht hebben
verworven”, zegt Loosman. ,,We
hebben achttien maanden de tijd
om de boot te bouwen en op te
leveren. Het is een klein, maar
complex project. We hopen dat het
een waardevolle aanvulling wordt
voor de Koninklijke Marine.”

De Helderse scheepswerf heeft
Dat het een vaartuig is voor de
een contract afgesloten met de
inzet in oorlogsgebied blijkt uit het
Defensie Materieel Organisatie
voor het ontwerp, bouwen en
afleveren van de Expeditionary
Survey Boat (ESB) zoals het bijna
16 meter lange vaartuig genoemd
wordt. Aan boord is plaats voor
vier personen, van wie twee de boot
besturen en twee allerlei meetapparatuur bedienen.
De ESB wordt in de bootgaten aan
de zijkant van de Karel Doorman
of Johan de Witt meegenomen.
Eenmaal in zee neergelaten zal

affuit voor een .50 mitrailleur op
het achterdek en bij de stuurhut.
Voorts wordt er bepantsering rond
de stuurhut, de wapenposities en
de machinekamer aangebracht.
Damen ontwierp vorig jaar een
vaartuig dat ’Fast Assault 1604’
wordt genoemd. Deze surveyboot
lijkt op een aangepaste variant.
De Fast Assault versie kan vijftien
mariniers laten landen op een
kust. Een volger van de Defensieindustrie, die niet geautoriseerd
is om naar buiten te treden, stelt:
,,Ik verwacht dat dit de basis is
voor echte assault vessels die later
besteld kunnen worden. Het is een
mooi prototype. Voor één bootje
ga je niet de moeite nemen om een
totaal nieuw vaartuig te ontwikkelen.” In het persbericht noemt
Damen het zelf ook ’prototype’.

Damen gaat weer bouwen voor Koninklijke Marine		
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Foto DMO

Koning bij Mijnendienst
FOTO’S ANP/KOEN VAN WEEL

De koning springt van de Nautilus tijdens zijn bezoek aan de Mijnendienst en
Duikgroep van de marine.

DEN HELDER * Koning WillemAlexander bracht dinsdag 14 mei
een onaangekondigd bezoek aan
de Mijnendienst en Duikgroep
van de Koninklijke Marine in
Den Helder. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.
De koning werd bijgepraat over
de Nederlandse en Europese
strategische belangen van een
vrije doorgang op zee. Vervolgens

sprak hij met deskundigen over
mijnendreiging en hoe de marine
deze dreiging aanpakt.
Hierna werd de koning rondgeleid en demonstreerden specialisten verschillende middelen
en moderne zoekmethodes om
mijnen te vinden en te ruimen.
Ook liet een duiker in een onderwatertank zien hoe onderhoud
en reparaties aan marineschepen

De koning nam verder
een kijkje in duiksimulator
Medusa. Behalve als trainingsruimte wordt die ook
gebruikt om ziekten die
duikers kunnen oplopen te
behandelen.
		Bron: Defensie
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Hij bekeek ook een van de duiktanks.

worden verricht. Daarnaast nam
Willem-Alexander een kijkje in
duiksimulator ”Medusa”, die door
duikers wordt gebruikt als testen trainingsruimte.
De koning sloot zijn bezoek af
op het duikvaartuig Nautilus, dat
beschikt over een decompressietank voor meerdere personen.
Na de rondleiding sprak hij met
duikers en bemanningsleden.

Oproep / gezocht
Vacaturemelding
Iedereen lijkt tegenwoordig verstand van voetbal te hebben .......
toch ? ? Daarom onderstaande vacaturemelding.

GEVRAAGD
Ik ben op zoek naar bemanningslijsten van Hr.Ms. Overijssel - Westreis ‘77 en ‘78 - en Hr.Ms. Drunen - periode 1978 t/m 1984. Daarnaast ook ondiepwatermijnenvegers. Dit zal worden gebruikt
voor groepen op Facebook waarvan ik de beheerder ben.
Als u mij kunt helpen stuur informatie naar het volgende mailadres: rim-81@casema.nl
Bij voorbaat dank! Ron van der Tol

Gezocht
Voor het Marinemuseum ben ik bezig met het Oral History project. Ik ben hiervoor op zoek naar
interessante, mooie en leuke verhalen van (oud-) marinepersoneel. Een aantal personen worden
uiteindelijk geselecteerd om in interviewsetting zijn of haar verhaal te doen. Deze interviews
worden voor toekomstige progecten of tentoonstellingen gebruikt.
Priscilla van Alebeek, Stagiaire Marinemuseum. Mailadres p.vanalebeek@marinemuseum.nl

Kent 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. Maar ook alle andere zaken die de moeite
zijn om te plaatsen zodat iedereen er van kan genieten!
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Karel Doorman
Klik op de afbeelding en u ziet de video op Youtube.
Slag in de Javazee

Documentaire Hr.Ms. Karel Doorman (R81)

Zr.Ms. Karel Doorman on SXM (A833)

Aankomst te Willemstad

Reünie oud opvarenden R81 a/b A833

Rondleiding aan boord

In Gibraltar ivm. bevoorrading

- 19 -

Kalender

reünies
vieringen
activiteiten

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.
Voor alle evenementen uit de Evenementenkalender Veteranen 2019 kunt u zich nu aanmelden in Mijn Vi via mijn.veteraneninstituut.nl. De kalender ziet er als volgt uit:
De Nederlandse Veteranendag op zaterdag 29 juni in Den Haag. De Koninklijke Marine veteranendag op donderdag 11 juli in Den Helder. De Nationale Herdenking op zaterdag 7 september
in Roermond. De Koninklijke Luchtmacht veteranendag op woensdag 11 september in Eindhoven. De Koninklijke Marechaussee veteranendag op vrijdag 4 oktober in Apeldoorn.
De Koninklijke Landmacht organiseert dit jaar geen veteranendag.
De Stichting Nederlandse Veteranen Motorrijders (veteranenmotorrijders.nl) organiseert ritten voor veteranen die motor en/of trike rijden.
Het hoofddoel is de samenleving op een positieve manier te attenderen op het bestaan van
veteranen. De volgende ritten vinden nog plaats: vrijdag 28 juni veteranendagrit - zondag 22
september Vredesrit Roermond - zaterdag 19 oktober snertrit naar beschermheer inspecteurgeneraal krijgsmacht.
In april 1994 opende het Museum van de 20e Eeuw in
een voormalig kaaspakhuis in Hoorn de deuren.
Ter ere van het 25-jarig jubileum is tot en met 15 september de expositie ’Floris, 50 jaar jeugdheld’ te zien. Tot
dezelfde datum loopt de tentoonstelling ’Märklin speelgoed 1900-1940’, waarin een unieke verzameling speelgoed van het beroemde Duitse merk wordt getoond. 4
oktober gaat de schatkist van ’10 jaar Telekids’ open. In
het najaar hoopt het museum de miljoenste bezoeker te
mogen begroeten.
Voor meer informatie: www.museumhoorn.nl
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Tot een volgende keer!
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