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BEKENDMAKING BESTUUR 02/2020

Zomervakantie, maar dan anders

Voor u ligt de nieuwsbrief van augustus 2020, de tijd gaat snel, de zomer is al halver-
wege. Ik vind dit een vreemde zomer en dit heeft natuurlijk alles te maken met het 
Coronavirus die dat de wereld nog stevig in zijn greep houdt.

We reizen in het Openbaar Vervoer verplicht met mondkapjes op, er wordt veel min-
der gekozen voor een vakantie in het buitenland en er wordt vertier gezocht voor 
zover dit binnen de anderhalve meter maatschappij mogelijk is.  Positief is wel dat 
het aantal ziekenhuisopnames en mensen op de IC’s in ons land al maanden laag ge-
bleven is. Maar ik vrees dat dat het nog een tijdje zal duren voordat alles weer “back 
to normal” zal zijn.

Ondanks al deze perikelen zijn wij als bestuur gewoon doorgegaan met alle zaken 
voor zover dit mogelijk was. Het doet mij deugd om u te kunnen melden dat de 
themadag in het NMM te Soesterberg verplaatst is naar donderdag 29 oktober. Ook 
deze datum is natuurlijk onder voorbehoud zoals u zult begrijpen, maar u kunt hem 
alvast in potlood in uw agenda noteren. 

Zoals u ziet ligt er weer een prachtige nieuwsbrief voor u, boordevol interessante in-
formatie, leuke verhalen en anekdotes. Ik denk dat een  digitaal applaus voor Rens en 
Henk wel op zijn plaats is. Zij besteden heel veel tijd en aandacht aan deze nieuws-
brief en dat zie je terug aan het resultaat. 

Ik kreeg tijdens het lezen wel het idee dat deze beide mannen, ondanks het feit dat 
ze van nature optimistisch en positief zijn ingesteld,  toch onbewust beïnvloed zijn  
geworden door de Coronacrisis. Ik heb namelijk niet eerder in een van de nieuws-
brieven zoveel over aanvaringen, scheepsrampen en  per ongeluk beschoten vriend-
schappelijke eenheden gelezen als in deze editie maar dit zal wel op toeval berusten.

Ik wens u allen een prettige zomer toe, al dan niet met aangepast vakantieprogram-
ma, let goed op u zelf en misschien is deze pandemie bedwongen op het moment 
dat u de volgende editie van deze nieuwsbrief ontvangt.

Uw voorzitter, 

  

	 Piet	Duivestein

- 2 -



Deze nieuwsbrief van de Stichting NGID is in lijn met het doel van de stichting t.w.  het bevor-
deren en het onderhouden van contacten van personeel, die daadwerkelijk als NGID’er, RAPP’er, 
MARVA plotter of als OD’er hebben gediend en werkzaam is of is geweest binnen de NGID – of 
de Operationele Dienst.

De redactie probeert dan ook een gevarieerde en informatieve nieuwsbrief te maken waarvan 
wij denken dat deze interessant is voor de doelgroep.

Wij doen dit door verzamelen van nieuws over onderwerpen 
van uiteenlopende aard met de focus op marine, defensie en 
de maritieme wereld in het algemeen.

Daarnaast kiezen wij per nieuwsbrief een thema en laten de 
inhoud hier zoveel mogelijk op aansluiten.

Uiteraard kunnen wij niet zonder de inbreng van onze lezers.

Wij blijven u oproepen om ook uw bijzondere ervaringen - 
bijvoorbeeld bij de baas - met onze lezers te delen! Stuur ons 
uw leuke anekdotes, links, websites, foto’s of ‘sterke’  verha-
len. Wij zorgen dat deze een passende plaats krijgen.

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

De redactie kunt u bereiken via redactiengid@ziggo.nl 

De	redactie

Bijzonder en de moeite waard is het verhaal van Ruud Mulder. Na 
de beschrijving van het voorbereidingstraject in de vorige brief 
volgen in dit tweede deel de belevenissen van zijn reis naar het 
missiegebied in Bosnië.

Daarnaast enkele voorbeelden waar het ‘fout gaat’ met enkele 
schepen van de baas.

Natuurlijk komen ook nu weer oude boekjes/maandbladen aan 
bod. 

Uiteraard weer een overvloed aan Youtube filmpjes die aanslui-
ten op het thema van de brief.

Redactie

Als thema voor deze nieuwsbrief hebben wij gekozen voor  
‘alles wat mis kan gaan op zee’ .

Dit varieert van een aanvaring, schade varen, incidenten tot oefeningen 
die niet helemaal goed verlopen (en dat allemaal al of niet opzettelijk).  

Wij hebben geprobeerd verhalen / gegevens / beelden die hierop 
aansluiten te verzamelen.
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De Stichting NGID is actief op twitter onder de accoutnaam  
 @StichtingNGID 
In deze nieuwsbrief hebben wij voor u een selectie ge-
maakt van zowel Defensie als maritiem gerelateerde onder-
werpen.  

Sociale media

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

@Defensie Drones worden vaker als wapen ingezet. Een nieuwe Defensie-afdeling 
moet Nederland en de krijgsmacht hier weerbaarder tegen maken. De afdeling 
doet onderzoek naar diverse dronedreigingen en voorziet in de aanschaf van ma-
terieel om drones te onderscheppen. 

@SARMNL Geen officieel account. Tweets over Search and Rescue op het Marker/
IJsselmeer en randmeren. Niet alle actie’s worden hier gemeld.

@Kustwacht_NL De Kustwacht, een veelzijdige organisatie die samenwerkt met 
partners aan de veiligheid op de grote wateren in het algemeen en de Noordzee in 
het bijzonder.

@Scheepbeeld Een website vol met foto’s van #binnenvaart #sleepvaart #KNRM en 
nog veel meer! Neem gerust een kijkje.

@De_Havenmeester De Havenmeester zorgt 24/7 voor een veilige, vlotte, schone 
en beveiligde afwikkeling van het scheepvaartverkeer in de Rotterdamse haven.

@KNRM Officieel account van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, 
KNRM. Mensen redden en helpen: snel, professioneel, kosteloos en ongesubsidi-
eerd.

@marineschepen ‘Clash’ Griekse en Turkse marines op laatste moment afgewend. 
Spanning in Egeïsche zee blijft.
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Einde Lynx
Dit was een happening die het einde van het Lynx-tijdperk afsloot. De uitnodiging hiervoor 
stond toendertijd in de Trivizier (VBM). Eénieder die met de Lynx had gewerkt, zowel op de Kooy 
als aan boord, kon zich opgeven. Hieronder een groepsfoto van ‘reünisten’.

Dit zijn de namen die door Richard zijn gegeven, aangevuld met reacties van anderen. 

1 - Hans Mulder / 2 - Ruud Mulder / 3 - Jan de Jong / 4 - Rene Bijster / 5 - Huub van Treijen /  
6 - André van der Meulen / 7 - Rene Wijbrands / 8 - Hans Heijman / 9 - Frits Nota /  
10 - Erik Leibrand / 11 - ??? / 12 - Richard Bakelaar

Zoals is te zien missen wij nog een naam. Herkent u zichzelf (zou geen probleem moeten zijn) of 
weet u misschien wie dit is, laat het ons weten!

Dank aan Richard Bakelaar!

Kent u deze nog?
Twitterende (ex-)collega’s zullen er altijd zijn. Soms met verhalen over werk en soms met nieuwe 
bezigheden. Hier ziet u een aantal ... (her)kent u ze?

Bianca Noortman - @BiancaNoortman - Koninklijke Marine, Logistieke Dienst 
Administratie. Twittert op persoonlijke titel.

Hennie van Wilgenburg - @Daltonhennie  - Voormalig marineofficier korps ad-
ministratie. Veteraan voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau met de zwaarden.
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Henk Boomstra - @WordtGetekend - Cartoons en marine. En nog een paar 
honderd interesses. Halve schizofreen. Blinde in het land der eenogen. Manisch 
positief.

Co Wiskerke - @CoWiskerke - CDA Raadslid - Sportman TAS’82 / Opa / vrijwilli-
ger bij Woonzorggroep Samen, Wijkvereniging Groeneweg, Ouderenbonden en 
Christoforuskerk  / netwerker & bruggenbouwer

Ruud Zwolle - @RuudZwolle - Oud Hospik #Medic SSV-Esk 41TkBat. Bergen-Hoh-
ne Oud Matr1LDGD #Ziekenpa #Koninklijke_Marine NLD #Hospital_corpsman 
Full Aphantasia. Heyókȟa. Scietis Nvmqvam

Navyboyblue68 NLAE - @navyboy68 - PO 7, Royal Dutch Navy. N4 Assist Abu 
Dhabi. 1 girl. Meatlover. Import & export Corgi & Dinky toys #Valkenswaard #Bo-
naire #F1. Twitters only on a personal title.

Co Dirks - @Co71976138 - Veteraan voormalig NNG.

Stefan Nommensen - @H_OKM - Hoofd Opleidingen Koninklijke Marine (H-OKM). 
Twittert op persoonlijke titel over #marine en #opleiden

Rik Woertman - @RikWoertman - Nederlander, but now living and studying in 
Noorwegen.  Tweet op persoonlijke titel

Wilco Kramer - @WilcoAK - Officier Koninklijke Marine. Amateur genealoog. Twit-
tert op persoonlijke titel over defensie, marine en andere onderwerpen.

Lex Meijer - @df_Lex - Retired RNLNavy

Jan Huisman - @JanHuis08357688 - 

Tom Noordeman - @TNoordeman - Pensionado. Echtgenoot, mantelzorger, vader 
en oop. Portugalfiel. Bestuurder VvE. Rechtse rakker. Max Verstappen fan. Over-
tuigd Europeaan; dus tegen de EU.
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Uit het nieuws
Vervanging hulpvaartuigen
Staatssecretaris Visser heeft 7 mei 2020 de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van het Project 
‘Vervanging hulpvaartuigen CZSK’ middels een zgn. A-brief (zie noot bij dit artikel). Hieronder 
staat een samenvatting van de brief.

Inleiding
Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) beschikt over tien vaartuigen die diverse ondersteunende 
taken verrichten. Deze hulpvaartuigen zijn tussen 1987 en 2006 in dienst gekomen. Tussen 2024 
en 2034 bereiken de hulpvaartuigen gefaseerd het einde van hun levensduur. Aangezien de 
functionaliteiten van deze hulpvaartuigen ook in de toekomst van belang blijven, wil Defensie 
deze vaartuigen tijdig vervangen. De vervanging van deze vaartuigen wordt als één project 
beschouwd.

De hulpvaartuigen worden doorgaans zelfstandig ingezet, maar in voorkomend geval ook in 
(inter)nationaal verband. Tevens worden zij regelmatig ingezet ter ondersteuning van civiele au-
toriteiten. Hieronder volgt een overzicht van specifieke taken die met de vervangende capaciteit 
moeten worden verricht.

Opleidingsvaartuig. Kerntaak van de Van Kinsbergen 
is het ondersteunen van het praktische deel van de 
opleidingen voor adspirant-zeeofficieren en onderof-
ficieren. Het vervangende schip zal groter zijn dan 
het huidige opleidingsvaartuig. 

Torpedo werkschip. Kerntaak van Zr.Ms. Mercuur is 
het ondersteunen van het gereedstellingsproces 
van onderzeeboten. Daarnaast doelschip, torpedo 
recovery eenheid en veiligheidsplatform. Is in staat 
torpedo’s aan boord te nemen en te onderhouden, 
te assisteren bij reddingsoperaties en te worden in-
gezet (civiel-militair) als duikplatform of voor weten-
schappelijk onderzoek. 

Hydrografische opnemingsvaartuigen. Hoofdtaak van Zr.Ms. Luymes 
en Zr.Ms. Snellius is het doen van hydrografische opnemingswerk. 
Defensie is verantwoordelijk voor het samenstellen en bijhouden 
van zeekaarten tbv. de veilige navigatie op de maritieme toegangs-
routes van Nederlandse deel van de Noordzee en in het Caribische 
gebied. 

Ondersteuningsvaartuig Caribische Gebied. De primaire 
taak van Zr.M.s Pelikaan is het transporteren van materieel 
en personeel tussen de eilanden. Daarnaast Humanitarian 
Assistance and Disaster Relief, beperkte hydrografische 
taak in het Caribisch Gebied en ondersteuning van duik-
operaties en training.
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Duikvaartuigen.  Kerntaak van de Argus, Cerberus, Hydra, Nautilus 
en Soemba is als duikplatform faciliteren van duikers ten behoeve 
van het ruimen van explosieven in kust- en binnenwateren. Tevens 
ondersteunen van civiele autoriteiten, uitvoeren van onderwater-
onderhoud aan marineschepen en duikopleidingen. Eén van deze 
vaartuigen is permanent beschikbaar ten behoeve van taken voor 
nationale veiligheid en ondersteuning civiele autoriteiten. 

Vervanging
Het doel is de vervangende capaciteit beschikbaar te hebben voor het verstrijken van de levens-
duur van de huidige vaartuigen. Einde levensduur van alle vaartuigen ligt tussen 2024 en 2034. 
Voor de vervangende capaciteit wordt uitgegaan van een levensduur van 30 jaar. Met het pro-
ject is een investering gemoeid tussen de € 250 miljoen en € 1 miljard. 

Bron: tweedekamer.nl en Defensie 

Noot: Overzicht fasen van verwervingsprocedure Defensie

Behoeftestellingsfase (A-fase): in deze eerste brief met informatie, de A-brief, wordt de 
Tweede Kamer geïnformeerd over het ‘waarom’ en het ‘wat’ van de behoeftestelling. De kern 
van de A-brief is de functionele beschrijving van de capaciteit die Defensie wil verwerven. 

Onderzoeksfase (B-fase): deze fase gaat in op het “hoe”. Defensie inventariseert alternatieven 
waarmee zij in de behoefte (doelmatig en doeltreffend) kan voorzien.

Er zal nader onderzocht worden op welke wijze de vervangende capaciteit doelmatig en 
doeltreffend kan worden verworven en zal de verwervingsstrategie worden bepaald. Hierbij 
is het uitgangspunt ‘Commercial of the Shelf, tenzij’ met vrijwel uitsluitend civiele bouw-
standaarden en slechts militaire toevoegingen daar waar onvermijdelijk. Er zal ook worden 
onderzocht of de vervangende capaciteit uit tien vaartuigen zal bestaan of dat met minder 
vaartuigen dezelfde taken kunnen worden uitgevoerd. 

Vervolg-onderzoeksfase (C-Fase): in deze fase wordt vervolgonderzoek verricht op de uit-
komsten van de B-fase. De C-fase is uitsluitend aan de orde bij en wordt gebruikt voor de 
uitwerking en aanpassing van ontwikkeltrajecten.

Verwervingsvoorbereidingsfase (D-Fase): in de D-fase wordt de keuze gemaakt voor een 
bepaald product en de leverancier.

Nieuwe kanons op komst voor LC-fregatten
DEN HELDER Defensie bestelt vier nieuwe kanons voor de LC-fregatten van de marine bij de Itali-
aanse wapenfabrikant Leonardo.

Er wordt al lang over de aanschaf van het nieuwe wapen gesproken, maar nu is de kogel door de 
kerk, meldt Jurriaan Esser van de Defensie Materieel Organisatie. „Het gaat om vier kanons van 
127mm die naar verwachting in 2025 worden geleverd.”  Leverancier is Leonardo, de wapenfabri-
kant die het Oto Melara geschut maakte. Het kanon is voorzien van een geautomatiseerd mu-
nitie handlingsysteem en is in staat om Vulcan lange afstand munitie af te vuren. Woordvoerder 
Esser kan nog niet zeggen of de coronacrisis voor extra vertraging gaat zorgen.

Het 127 mm geschut dat nu op de vier fregatten staat is ruim een halve eeuw oud. De wapens 
werden van de Canadese marine overgenomen toen de Luchtverdedigings- en commandofre-
gatten aan het begin van deze eeuw gebouwd werden. In de loop der jaren ontstonden steeds 
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Foto: Macsnavylinks.ca

meer problemen met het verouderde geschut. Vooral de haperende aanvoer van munitie naar 
de loop was een heikel punt.

De vervanging van het huidige 127mm kanon startte formeel in 2018. Volgens een analyse van 
Marineschepen.nl waren er vanaf het begin twee partijen in de race voor de order. Leonardo 
(voorheen onder andere Oto Melara) uit Italië en BAE Systems uit de VS. Beide partijen bieden 
goede 127 mm kanons aan die elkaar niet veel ontlopen. Een belangrijk verschil is Vulcano, een 
familie van geleide munitie, waardoor de granaten niet tot 24 kilometer, maar op veel grotere 
afstand doel kunnen treffen. Een eis van Nederland was dat het nieuwe kanon een bewezen 
Vulcano-integratie heeft. BAE Systems heeft daarna besloten af te haken en geen aanbieding te 
doen. De onderhandelingen werden voortgezet met Leonardo. Vorige week leidde dat tot de on-
dertekening van het contract.

Bron: Arie Booy - Noordhollands Dagblad

Van oud naar nieuw
Bij de bouw van de LC-fregatten, rond de eeuwwisseling, zijn gebruikte 127 mm kanons geïnstal-
leerd, overgenomen van de Canadese marine. Deze kanons zijn gebouwd aan het eind van de ja-
ren zestig van de vorige eeuw. De technische en operationele levensduur van 30 jaar is daarmee 
ver overschreden. Vaak zijn deze 127/54 mm kanons door technische problemen niet inzetbaar. 

Bron: Rijksoverheid.nl / Defensie

Tegen het midden van de jaren tachtig begonnen de 
Iroquois-klasse jagers verouderd te raken. Het ooit state-
of-the-art oorlogsschip werd snel overschaduwd door de 
vooruitgang in de zeewapentechnologie die had plaats-
gevonden sinds de ingebruikname van een decennium-
en-een-half eerder (1972-73). Het Tribal Class Update and 
Modernization Project, algemeen bekend onder het acro-
niem TRUMP, werd geïnitieerd om deze tekortkomingen 
te verhelpen. De HMCS Iroquois was het leidende schip 
van de klasse en het tweede dat het TRUMP-programma 
voltooide.

Het Oto Melara 5 inch kanon (127/54) werd vervangen door een Oto Melara 76mm SRGM (Super 
Rapid Gun Mount), met een variable vuursnelheid van maximaal 120 schoten per minuut.

Bron: Canadian Tribal Destroyer Association

Kanon
In kamerbrieven over dit onderwerp wordt aangegeven dat “... 
kanon moet geschikt zijn voor de inzet tegen doelen op zee en op 
het land. Meerdere typen munitie moeten kunnen worden afge-
vuurd, waaronder in de toekomst ook precisiegeleide munitie ...”. 
Dit laatste zou moeten betekenen dat de Leonardo/Oto Melara 
127/64 mm wordt aangeschaft die in staat is over grote afstand 
met grote precisie doelen te raken met munitie uit de Vulcano 
familie.

Het systeem heeft een vuursnelheid van 32 schoten/min eenheids-
munitie uit 4 drums met elk 14 stuks.

Foto: leonardocompany.com
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Hens aan dek
In de serie ‘Hens aan dek!’ van De Telegraaf wordt de bemanning van Zr.Ms. Karel Doorman ge-
volgd. Het schip was op missie in het Caribisch gebied om de eilanden te ondersteunen tijdens 
de Corona-crisis. In de afleveringen zijn aspecten te zien van dagelijks leven en werken aan 
boord van het schip en geven een mooi inkijkje op het reilen en zeilen aan boord. De comman-
dant van het schip heeft voor de beelden gezorgd.

En het vertrek van het schip vanuit Den Helder.

(Klik op de afbeelding en u ziet de video’s op Youtube)

Klein maar fijn
De Defensie Materieel Organisatie (DMO) heeft een contract ondertekend met Damen Shipyards 
voor de bouw en levering van een schip voor de Dienst der Hydrografie. In 2020 is de oplevering.

Het onderzoeksschip, een zoge-
noemde Expeditionary Survey 
Boat (ESB), heeft 4 man aan boord: 
2 om het schip te varen en 2 on-
derzoekers. 

De ESB kan opereren vanaf een 
Landing Platform Dock, zoals Zr. 
Ms. Rotterdam. Het schip is in staat 
in korte tijd een accuraat beeld 
van de omgeving te schetsen (Ra-
pid Environmental Assessments, 
REA) in onbekende wateren, ha-
vens en geulen. 

De hydrografische informatie draagt bij aan de maritieme veiligheid, bijvoorbeeld in een uit-
zendgebied. De ESB vult het gat tussen de 2 grote hydrografische opnamevaartuigen en de 
kleine mobiele hydrografische sloepen.

Bron: Materieelgezien 03/2019
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Vervanging M-fregatten
Behoefte
M-fregatten zijn - samen met LC-fregatten 
- belangrijke eenheden om te zorgen voor 
veiligheid op zee. Behalve voor maritieme 
gevechtsoperaties zijn de fregatten ook ge-
schikt voor andere taken, zoals maritieme 
veiligheidsoperaties waaronder terrorismebe-
strijding, drugsbestrijdings- en antipiraterij-
operaties en kustwachttaken en maritieme 
assistentie, zoals noodhulp of evacuaties.

Vertraging
In 2010 startte het Instandhoudingsprogram-
ma M-fregatten dat de 2 resterende fregatten 
volledig inzetbaar maakte tot 2020, zowel 
op de oceaan als in de kustwateren én in het 
hoogste geweldsspectrum. Installaties die niet 
langer voldeden qua milieueisen of operatio-
nele inzetbaarheid zijn vervangen. In 2015 
werd bekend dat o.a. de planmatige vervan-
ging van de M-fregatten met één of meerdere 
jaren was vertraagd tot 2024. 

Ontwerp
Het ontwerp van de M-fregatten is in eigen 
beheer bij de Koninklijke Marine gemaakt, 
in nauwe samenwerking met bouwwerf De 
Schelde in Vlissingen en ontwerpbureau 
Nevesbu. Bij het ontwerp zijn voor het eerst 
stealth-technieken toegepast, zoals de 
schuine wanden van het brugdeel. Verder is 
veel aandacht besteed aan de verzorging en de voorzieningen voor de opvarenden. 

M-fregatten vormen in combinatie met onderzeeboten en geëmbarkeerde maritieme gevechts-
helikopters (NH-90) een belangrijke capaciteit tegen de dreiging van onderzeeboten en van 
oppervlakteschepen. 

Internationale samenwerking
Met België bestaat een langdurige samenwerking op marinegebied. De huidige M-fregatten 
hebben een nagenoeg identieke configuratie en bedrijfsvoering en voor de mijnenbestrijdings-
vaartuigen geldt dat ook. Dit maakt het voor beide landen mogelijk het onderhoud van de M-
fregatten en de mijnenbestrijdingsvaartuigen onderling te verdelen. Nederland draagt zorg voor 
de M-fregatten van beide landen en België doet dat voor de mijnenbestrijdingsvaartuigen. 

Bron: Rijksoverheid / Defensie

(Noot: Zie ook krantenartikel elders in deze nieuwbrief )

Bron: Noordhollands Dagblad

Bron: twitter

Bron: twitter
Mogelijke varianten opvolger MFF
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Marine en historie

English by Intercom

Van één der abonee’s krijgt John Bull iede-
re week een Engelse krant, die door Johny 
van A tot Z wordt uitgespeld. 
In één dezer krantenvond hij “volgend” 
gedichtje dat maar weer bewijst dat ook de 
eilandbewoners zelf wel eens raar tegen 
hun spelling staan aan te kijken. 
Het stukje is een ingezonden mededeling 
van een van de lezers van de krant. Het is 
in zijn geheel overgenomen. 

I take it you already know, 
of tough and bough and cough and dough. 
Others may stumble, but not you, 
on hiccough, thorough, laugh and through. 
Well done! And now you wish, perhaps, 
to learn of less familiar traps.

Beware of heard, a dreadful word, 
that looks like beard and sounds like bird. 
And dead: it’s said like bed and not like bead, 
for godness sake don’t call it deed. 
Watch out for meat and great and threat, 
they rhyme with suite and straight and debt.

A moth is not a moth in mother, 
nor both in bother, broth in brother. 
And here is not an match for there, 
nor dear and fear for bear and pear. 
And then there’s dose and rose and lose, 
- just look them up - and goose and choose, 
and cork and work and cord and ward, 
and font and front and word and sword, 
And do and go and thwart and cart.

Come, come, I’ve hardly made a start! 
A dreadful language? Man alive! 
I’d mastered it when I was five!

T.S.W.

Maandblad INTERCOM
Enkele stukjes uit de Intercom, dit keer uit de 
7e jaargang nr. 2 van februari 1965.

Heard - a rhyming word 
Sir, -Sir James Pitman asked for couplets with good rhyming but contra-indi-
cation in spelling. Below is a full but amusing verse on “Hints on Pronouncia-
tion for Foreigners”. I do not know who TSW is but perhaps one of your readers 

could enlighten me.
J.Bland

- 12 -



Matroos Vandersteng
Een serie boekjes bestaande uit drie delen over de belevenissen van 
matroos 1e klasse  Vandersteng. Een van onze leden attendeerde ons 
op deze reeks. 

Korte passage uit een van de boekjes.

Waar gebeurd . . . . .
KPLNGID Janse, na 6 jaar korporaal te zijn geweest, stak zich in het hem veel 
beter staande “Platte-Pet-Pak”. Na de verwachte kleermakers moeilijkheden liep 
ons aller beminde Janse als een ander mens op NAVGIS rond.

Zijn metamorphose moet wel erg opvallend geweest zijn, gezien de uitlating van 
één der instrukteurs op het fort, die zei: “Zo, Zo, wat zie je er mooi uit! Ga je 
trouwen?” . . . . . . . . .

Sgt. v.d. Ent, zoals eerder vermeld, is “returned to base”. Als rechterhand van 
SMJR Stegers, helpt hij mede op bureau opleidingen de scepter zwaaien. 
Een week geleden deed hij dit als volgt:

Ent: “Ik moet KPL Grauw hebben, waar zit ie nu?” 
Stegers: “In de Radarcentrale”. 
Ent: “Hoe kan ik die bereiken?” 
Stegers: “De dichtstbijzijnde telefoon is in de Gevechtscentrale”. 
Ent draait nummer en krijgt het volgende antwoord:
 “Ja, met Kok” (Kok is o.a. een leerling van Kpl Grauw)
Ent: “Juist kerel, ik moet jou hebben! Roep jij voor mij je Korporaal eens aan de 
lijn” . . . . .
 Na een korte pauze komt het resolute antwoord:
 “Ja, je spreekt met luitenant te zee Kok, ik heb geen tijd . . . . . . .

U kunt het geloven of niet . . . . . . Johnny was sprakeloos . . . . . .

„Goeden morgen”, zei ik, „Goeden morgen”, antwoordde Vandersteng. 
„Waar heb je die buit gemaakt?” vroeg ik hem, met m’n hoofd ‘n knik 
makende naar den bengelenden haaientand. 

Vandersteng keek langs z’n baadje naar de medailles. 
„Neen, zei ik, „ik bedoel die haaientand”. Meteen greep ik er naar, 

liet dezen speelsch belangstellend tusschen m’n vingers glijden en keek 
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Vandersteng vragend aan. Hij trok z’n wenkbrauwen samen. Ik begreep 
er uit, dat deze attentie hem minder aangenaam was. Misschien vond 
hij het vervelend, dat ik mijn belangstelling concentreerde op dat 
baadjeskettinkje en dien haaientand, omdat ze feitelijk aan de uniform 
niet mogen worden gedragen. Maar waarom zou ik hem daarover kapittelen? 
Het kwam niet in me op; die haaientand interesseerde me! Het leek me 
ijselijk aardig iets van zoo’n haaienvangst to hooren vertellen; hoe 
ze aan boord zoo’n gevaarlijken veelvraat vangen en het spartelende en 
met den staart slingerende en slaande haaienbeest binnenboord brengen, 
stroopen, in mooten snijden en weer buitenboord gooien met een variant 
op het bijbelwoord: „Haai zijt ge en tot haai zult ge wederkeeren”, 
omdat de resten van het haaienbeest gewoonlijk door de om het schip 
zwervende haaien met groote slokken worden opgevreten.

 „Is het waar”, vroeg ik, „dat ze den staart van een gevangen haai 
aan boord aan den geusstok spijkeren?” 

Vandersteng knikte en zweeg. „ . . . 
En dat de huid gedroogd gebruikt wordt inplaats van schuurpapier?” 
„Jawel, zei Vandersteng. De kortheid van dit antwoord ontging me 

niet. Als Vandersteng bevreesd was, dat ik hem met dit buitenmodel 
aanhangsel van zijn uniform zou lastig vallen, dan zou ik hem toonen 
dat daarvoor geen enkele reden was. Dus vroeg ik hem vriendelijk en 
belangstellend: 

„Ik heb wel eens gehoord dat ze de knokige ruggegraat van een haai 
uitkoken en aaneenrijgen tot een exotischen wandelstok. Is dat zoo?” 

Vandersteng knikte, maar z’n gezicht stond strak en z’n wenkbrauwen 
zochten elkaar nog steeds. 

„Interessant”, zei ik. „En . . . die tanden . . . ik bedoel zoo’n 
haaientand; als je die bij je draagt ... is ‘t waar, dat zoo’n 
haaientand geluk aanbrengt?” 

„Onzin!” bromde Vandersteng. 
„Ik heb ‘t wel eens hooren zeggen”, verontschuldigde ik me. „In elk 

geval kan deze haaientand jou geen ongeluk meer aanbrengen”. Ik lachte 
om dit zelfgemaakte grapje. Maar Vandersteng bleef gesloten. 

„Je bent niet bepaald in een feestelijke stemming, terwijl je er 
toch feestelijk genoeg uit ziet om een vroolijk gezicht te kunnen 
toonen”, merkte ik op.

Onze eigen ‘FOST funnies’
Met de Banckert naar de NOST in Portland. Volgens mij een van de eerste S-fregatten die daar 
naar toe gingen. FOST staff aan boord en die hadden toch wel een beetje moeite om ‘dat moder-
ne schip te doorgronden’. Probeer bijvoorbeeld (nog zonder enige ervaring met deze schepen) 
als searider maar eens ‘zwart licht’ te creëren! 

Zie ik een searider uit het toilet komen en met enige opluchting slaakt hij de kreet “.... eindelijk 
iets hier aan boord dat mij bekend voorkomt ....”!

Nog zoiets tijdens een SURFEX. Bij naar buiten gaan - tussen de havenhoofden - hingen de (gesi-
muleerde) Harpoons al in de lucht ... tja, die hebben toch een iets ander bereik dan de Exocet!
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Nog meer nostalgie
Een lezer stuurde ons dit mooie stukje nostalgie. Gemaakt ter gelegenheid van 25 jaar NAVGIS.

Als we dan toch op zoek bent naar informatie over ‘het oude NAVGIS’  dan kan je tegen het vol-
gende aanlopen.

Klik op de afbeelding en bekijk een 
mooie foto serie!

En uiteraard herhalen wij onze oproep:

Heeft u iets moois wat we 
kunnen delen met onze lezers 

................ 
aarzel niet en stuur het ons, 

dan kan iedereen er van 
genieten!
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Operaties in de Oost 
De Koninklijke Marine speelde slechts een bescheiden rol in het 
conflict tusen Nederland en de Indonesische Republiek in de peri-
ode 16 augustus 1945 tot 1 januari 1951. Toch diende in 1947 bijna 
de helft van het totale marinepersoneel in de Oost. Inzet van per-
soneel en materieel in de Indische archipel doorkruiste evenwel de 
uitvoering van de ambitieuze vlootplannen die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in Londen waren voorbereid. De tegenstellingen 
tussen de commandant Zeemacht in Batavia en de marineleiding 
in Den Haag groeiden naarmate de spanningen in de Indische ar-
chipel opliepen. Dit boek gaat in op de organisatie van de Konink-
lijke Marine en de operaties van de vloot en de Marine Luchtvaart 
Dienst. Het optreden van de schepen en vliegtuigen van de Koninklijke Marine is in een politieke 
context geplaatst. Van dit snel uitverkochte 13de deel van de Bijdragen tot de Nederlandse Mari-
negeschiedenis is in maart 2005 een tweede druk verschenen.

Operaties in de Oost
ondertitel: De Koninklijke Marine in de Indische archipel 1945-1951 / auteur: R.E. van Holst Pel-
lekaan en I.C. de Regt / rubriek: (Koninklijke) Marine / 368 pagina’s / 22,5 x 28,5 cm / gebonden, 
geïllustreerd / € 39,50 / ISBN 978 90 6707 566 4 / uitgeverij De Bataafsche Leeuw B.V.

Boekbespreking

Strandroof
In december 1703 strandt een bijzonder schip op het strand van West-Vlieland. 
De dorpelingen jutten de lading en vinden goud, zilver en diamanten. De inwo-
ners van het langzaam in zee verdwijnende dorp kunnen de kostbaarheden goed 
gebruiken. De schout probeert de strandroof tevergeefs tegen te gaan.

In december 1704 komt een onderzoekscommissie van het Hof van Holland in 
Den Haag naar het eiland om uit te zoeken wie zich allemaal aan deze strandroof 
schuldig heeft gemaakt. De Haagse heren moeten door een muur van stilzwijgen 
en verhulling heen zien te breken want de waarheid komt niet vanzelf boven 
water.

Een bundel met tientallen verhoren van het Hof van Holland is bewaard gebleven. 
De stukken zijn in klad geschreven, snel neergepend tijdens de verhoren. Deze verslaglegging geeft 
de rechtstreekse ongezeefde werkelijkheid weer van West-Vlieland, een dorp in zijn nadagen. Met 
eronder gekrabbelde handtekeningen van dorpelingen en kruisjes van wie niet schrijven kon.

Deze verhoren geven niet alleen een uniek inzicht in de dorpssamenleving en de eilander verhoudin-
gen. Langzaam maar zeker komt ook boven water hoe bijzonder het gestrande schip is, dat vlak bij 
het dorp vergaat, in de zwaarste storm van de achttiende eeuw.

Anne Doedens en Jan Houter reconstrueerden de gebeurtenissen van december 1703, tegen de ach-
tergrond van ruim drie eeuwen historie van West-Vlieland. Met behulp van nog niet eerder gepubli-
ceerde stukken en kaarten van het eiland, krijgt het door de zee verzwolgen dorp een gezicht, vanaf 
de middeleeuwen tot na de ondergang. Een zandvlakte, de Vliehors, is alles wat er nog rest.

Strandroof
ondertitel: Een tragisch godsgeschenk voor West-Vlieland / auteurs: Anne Doedens & Jan Houter / 192 
pagina’s / Genaaid gebrocheerd, niet geïllustreerd / € 19,99 / ISBN 9789462494923 / uitgeversmaat-
schappij WalburgPers.
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Naar Bosnië
Deel 2
In het vorige deel ben ik gekomen tot het einde van de missie gerichte opleiding, een verhe-
ven cursus met hoog EMMV gehalte. Ook werden mijn plunjebalen, zonder tentje, kookstel en 
winterattributen, ingeleverd voor verscheping naar het kamp in Bosnië. Verder probeerde ik te 
achterhalen of ik een militair rijbewijs moest gaan halen. Geruststellend kreeg ik als antwoord 
dat ik een proeve van bekwaamheid zou moeten afleggen bij aankomst in Bosnië en dan met de 
Mercedes mocht rondrijden. Op mijn vraag of ik 6 maanden een chauffeur zou krijgen als ik niet 
zou slagen voor de proef kreeg ik geen serieus antwoord. 

Na het uit rouleren op de Operationele School waar ik werkte, genoot ik nog van wat verlofda-
gen en werd mij duidelijk dat ik bij een ander krijgsmachtonderdeel ging werken. Het vervoer 
naar vliegveld Eindhoven is geregeld, hier gaan wij vertrekken met, wat later bleek, de VIP kist 
van de Kon. Luchtmacht. 

Een week voor vertrek kreeg ik een verrassend telefoontje van de Kon. Landmacht: ik diende mij 
een dag voor vertrek te melden op een legerkamp in Oirschot en op mijn vraag wat daar de re-
den van was kreeg ik het volgende antwoord: de generaal wil zeker zijn dat iedereen op tijd zou 
zijn voor vertrek. Daarom wil hij iedereen een dag voor vertrek binnen hebben en omdat het de 
dag voor vertrek Koninginnedag was liet ik weten dat ik mij zou melden op vliegveld Eindhoven. 
Na gemor aan de andere kant van de lijn liet ik weten dat als een schip naar zee vertrekt de Com-
mandant het tijdstip van vertrek bekend stelt en een ieder maar op tijd aan boord moest zijn en 
als je daarin faalde had de Commandant geen probleem maar betrokkene. 

Mijn verhaal
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Bij aankomst op vliegveld Eindhoven waren er enkele zenuwachtige figuren naar mij op zoek, 
de bagage was al ingepakt en ja wat nu met mijn spullen en daarop liet ik weten geen spullen 
mee dan ook mijn persoontje niet. Uiteindelijk is alles zover goed gekomen en was het tijd om 
afscheid te nemen en gingen we aan boord van de Fokker om de tocht naar Bosnië te beginnen. 
We vlogen naar Split (Kroatië) daar waar een kamp was voor aankomend en vertrekkend perso-
neel en er een busreis naar het binnenland zou beginnen. 

Hier weer een verrassing: een legerpersoon, mijn ken-
nis der rangonderscheidingstekens van de Landmacht 
waren mij nog niet geheel eigen. Naar later bleek 
was het een Sergeant Majoor, ik sprak hem aan met 
Korporaal wat een boze blik opleverde en zijn vraag 
was waar mijn verplaatsingsuitrusting was en op mijn 
vragende blik maakte hij duidelijk dat daarmee het 
schermvest en helm werden bedoeld. Vol enthousi-
asme maakte ik duidelijk dat die in mijn plunjebaal 
onderweg waren of al aanwezig waren op het kamp 
van bestemming. Na wat overleg met anderen kreeg 
ik die te leen en daar bij ook nog eens een pistool met 
munitie. De lupa (lunchpakket) werd genuttigd en een 
ieder over de bussen verdeeld om te vertrekken naar 
de bestemmingen. 

De een naar Sarajevo de ander in mijn geval de basis SISAVA, een voormalig wintersport dorp en 
nu in gebruik door de Bataljons Staf, afdeling genie en garage complex. Na een lange rit kwamen 
wij aan in Novi Travnik een andere basis en na een bak koffie de hoogvlakte op. Met de bus wat 
voor mij achteraf de hachelijkste onderneming was van de hele reis; niet de wegen maar de staat 
waarin de bus was gammel dus. Ik werd enthousiast opgevangen door mijn voorganger, samen 
zochten wij in een berg plunjebalen naar mijn eigendommen en geloof het of niet nou net die 
van mij waren er niet. 

Daar sta je dan met je “Ronnie Tober”, een klein reis tasje verstrekt door de Landmacht met een 
handdoek, pendek en toilettas. Direct werden alle andere kampen afgebeld of zij daar waren 
afgeleverd en waar ik al bang voor was ze werden niet gevonden. De dag erna heb ik een e-mail 
naar mijn toenmalige buurvrouw gestuurd, zij werkte op het kamp in Amersfoort waar ik de boel 
had ingeleverd en wat schetst mijn verbazing: die stonden daar nog op de pallet retour uit Bos-
nië. Na snel ingrijpen van de allerliefste buurvrouw waren met 4 dagen de plunjebalen binnen 
en kon ik een schoon pak aantrekken. 

Een week van overgave-overname begon, reden we kris kras door het aan ons toegewezen 
gebied en wat was ik blij dat er een tolk mee was die bekend met het gebied was. Er bleken geen 
boeien langs de wegen te liggen, namen van plaatsen die mij niets zeiden en na deze week heeft 
de tolk ons menigmaal weer thuis moeten brengen omdat wij voor ons gevoel verdwaald waren. 
Ons vervoermiddel was een Mercedes, door ons liefdevol sloep genoemd en hier hebben wij 
toch menig ding in meegemaakt. Tot zover mijn relaas over mijn uitzending en wordt vervolgd.

Ruud	Mulder
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Wat als het ‘verkeerd’ zou zijn afgelopen?
Hr.Ms. Delfzijl was ingedeeld bij de Standing Naval Force Channel (STANAVFORCHAN of SNFC) 
van 8 mei t/m 28 oktober 1990. SNFC voer in die perode onder leiding van een Duitse comman-
dant. 

Na een havenbezoek aan Scheveningen (24-26 aug ‘90) 
waren we onderweg naar Dundee en bevonden ons op 
woensdagochtend 29 augustus 1990 in de Firth of 
Forth. In het oefenprogramma die dag stond een 
luchtdoel schiet oefening gepland die in de loop 
van de ochtend  zou plaatsvinden. Voorafgaand 
aan deze oefening waren de schepen in afwach-
ting van aanvang oefening en een ieder deed op 
dat moment ‘zijn eigen ding’ . Naar mijn idee 
had BNS Lobelia niet ‘veel omhanden’  en nam 
alvast station 500 yards achter ons en voer 
in feite in formatie 1. 

Ik bevond mij op de brug en hoorde even 
voor negen uur een luide knal; een schot 
was mijn 1e gedachte, maar dat kon nog 
niet want de oefening was nog niet be-
gonnen?!?. Kort daarop komt de comman-
dant van de Lobelia op de VHF en meldt 
“ik denk dat ik op u heb geschoten”. In het 
scheepsjournaal Delfzijl staat 08.55 uur genoteerd.

Ik riep de chefs bij elkaar, leg uit wat er aan de hand is en draag hen op een snelle check te doen. 
Hun eerste reactie was of ik misschien een grapje maakte. De snelle controleronde werd uitge-
voerd en we konden op het eerste gezicht geen schade ontdekken. Ikzelf heb nog aan de ka-
mers van de mijnenjachtboten gevoeld en niets geconstateerd; ik heb niet gekeken naar de kiel 
eronder. We kwamen terug op de brug en ik heb aan de Lobelia gemeld dat we in eerste instan-
tie niets hebben kunnen constateren.

Niet lang daarna ging de machinist van de wacht vanuit de technische centrale (TC) op zijn 
gebruikelijke ronde. Toen hij om ongeveer 09.30u terugkwam in de TC, zei hij tegen de korporaal 
die verantwoordelijk was voor deze ruimte, dat hij zijn gasturbinekamer beter schoon moest 
houden, omdat ‘het daar een puinhoop is’.  Toen werd duidelijk dat we waren geraakt door een 
20 mm oefenpatroon van de BNS Lobelia.

Baan van de patroon 

Baan van de 20mm patroon Lobelia-Delfzijl
Over het halfdek – langs kraan en trap – door de kiel van de onderste mijnenjachtboot - onder 
de duikcontainer door – door 2 valrepen heen die waren gesjord in de ruimte achter de duikcon-
tainer – door de achterwand van de  gasturbinekamer (vandaar de ‘explosie’ van polyester vlok-
ken in de gasturbinekamer) – blijven steken in de fundatie van de gasturbines ter hoogte van 
gasturbine nr. 2.
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Hoe kon dit gebeuren?
Op de Lobelia was de matroos verantwoordelijk voor het F2 20 mm wapen in z’n eentje bezig 
zijn wapen gereed te maken voor de luchtdoelschietoefening van die ochtend. Het was een 
jonge matroos en net uit de opleiding. Als onderdeel van ‘zijn procedure’ heeft hij op enig mo-
ment een houder met patroon/patronen geplaatst en het afvuurcircuit getest: … nou, dit werkte 
naar behoren!!! 

Het wapen op de Lobelia stond nog in de zeevast sjorring en wees recht naar voren;  de patroon 
ging over de bak en ‘netjes’ door de panamakluis. Op dat moment waren enkele matrozen op de 
bak van de Lobelia bezig de hekken te klappen als voorbereiding op de schietoefening en liepen 
dus heen en weer voor de loop langs!!
Wat als ...?

 – De matrozen op de bak van BNS Lobelia net op het verkeerde moment ...;
 – de kraan op het halfdek van de Delfzijl werd geraakt want er stonden op dat moment be-

manningsleden...;
 – als de baan langs/door de trap op het halfdek was gelopen terwijl net iemand ...;
 – als de decompressiecontainer met bijbehorende zuurstofflessen was geraakt ...;
 – als de draaiende gasturbine zelf was geraakt ...?

Gelukkig allemaal vragen waar we geen antwoord op kunnen of willen geven omdat alles - op 
materiele schade na - met een sisser (dan wel knal) is afgelopen.

‘Reproductie’ van een deel van het scheepsjounaal VM-wacht Hr.Ms. Delfzijl 29-08-90
En ook nog ... 
De Belgische commandant had al meerdere malen geklaagd dat hij zo weinig munitie had voor 
de 20 mm. Wij spraken elkaar zeer regelmatig in iedere haven en zo ontstond het idee om NATO 
uitwisselinsprocedure voor munitie in praktijk te brengen. Omdat wij ruim voldoende 20 mm 
munitie aan boord hadden, was het plan om een ‘kistje 20 mm’ aan de Lobelia over te dragen. En 
zo geschiedde … in de haven van Scheveningen kreeg de Lobelia 20 mm’s  van de Delfzijl.

‘Al snel werden grappen gemaakt dat de Belg ons op deze manier de munitie teruggaf’.

- 20 -

NAAR Dundee 50
woens dag, 29 augustus 19 90

GEVENS

VERRICHTINGEN, VOORVALLEN
EN BIJZONDERHEDEN

AANTEKENINGEN
VAN DE

COMMANDANT

ARATUUR EN SCHIP

Gesleepte
sonar /
lengten

Gesleepte
tuig /

lengten

D
eg

au
ss

in
g Sluit-

en
gas
toe-

stand

24 25 26 27 28 29

- - bij Y/- Vervolgen met nevenstaande koersen en vaarten . Houden gegist bestek 
verbeterd dmv radarafstanden en deccawaarnemingen . MK-sit 3. 0855 

Worden   door patroon 20 mm schietoefen van BNS Lobelia welke 
zich 500 yards recht achter ons bevindt. Patroon gaat via de kiel 
van de onderste mijnenjacht-dinghy, onder de recompressietank/
container, via twee valrepen door de wand van de gasturbinekamer 
en blijft steken in de fundatie gasturbines ter hoogte van GT2. 0910 
Initiële inspectie na melding Lobelia. 0930 Constateren boven ver-
melde schade. Een huishoudelijke commissie van onderzoek wordt 
ingesteld teneinde de schade vast te stellen . 1010 Aanvang lucht 
doelschietoefening. Hijsen vlag ‘Bravo’. 1140 Einde oefening. Halen vlag 
‘Bravo’ neer. Gedurende de wacht en bij ronden verder GB. Dagelijkse 
dienst cf orderboek Cdt.



Voorafgaand aan de SNFC-reis had de chef technische dienst (CTD) aangegeven dat hij geen 
privé spullen in ‘zijn’ technische ruimten wilde hebben. Bij een dergelijk lange reis nemen be-
manningsleden van alles mee. Fietsen zijn o.a. populair en die moeten ergens aan boord worden 
neergezet. Op het schadeoverzicht, dat de CTD zelf had opgesteld, prijkte bovenaan zijn eigen 
fiets! Zijn fiets stond in de gasturbinekamer (een technische ruimte) en de 20 mm had het frame 
van de fiets doorboord.

De 20 mm ging onder de duikcontainer door, maar onder deze container stonden fusten bier 
opgeslagen; de ruimte tussen onderkant container en bovenkant fusten bedroeg ongeveer 10 
cm en geen enkel vat was geraakt !!

Als een commandant een verband verlaat, wordt betrokkene door zijn achterblijvende collega’s 
‘uitgegeten’. Gebruikelijk is ook dat op zo’n moment wapenschildjes worden uitgewisseld. De 
commandant van de Lobelia kreeg van mij het schildje van de Delfzijl, met in het midden van 
het schildje een gat van 20 mm diameter geboord, met de randen enigszins geblakerd.

Henk	Munnik

Friesland ‘zoekt ruzie met steigers’ in de West

Als stationsschip in de West voer Hr.Ms. Friesland op 1 maart 1979 vanaf zee de St. Annabaai in 
teneinde een aantal gasten te embarkeren voor een vaartocht ten zuiden van Curaçao. Het schip 
draaide in het Schottegat om vervolgens over stuurboord af te meren langs de Motet-steiger.

Bij het afmeren langszij de steiger werden twee schroefbladen van SB-voortstuwer beschadigd. 
Hoewel de schroefbeschermers meer dan 1 meter boven de kade uitstaken (een bekend ge-
geven op die plek) werd besloten de fenders niet te gebruiken. Een grote grijze fender, die wel 
werd gebruikt, scheurde open op een uitstekende pin van de steigerconstructie. Duikers vonden 
tijdens een inspectie onderwater op de bodem enkele attributen die duiden op eerdere onder-
zoeken naar ongevallen op deze plek. Dus het dok in voor een nieuwe voortstuwer. Gelukkig 
lag er nog eentje daar ‘op de plank’ ; het gerucht gaat dat in een vorig identiek schadegeval de 
verkeerde voortstuwer was opgestuurd. Uiteindelijk terug uit het dok van de Curaçaose Dok 
Maatschappij (CDM) en terug naar de Rima-steiger. En toen ...

Op woensdag 28 maart 1979 zou de Friesland eindelijk vertrekken vanaf de Rima-steiger voor 
een vaartocht van enkele weken. De planning was te ontmeren zonder assistentie van sleepbo-
ten, omdat de manoeuvre al meerdere malen op identieke wijze was uitgevoerd. Eerst zou het 
schip zover naar achteren worden gebracht, dat de voorsteven ter hoogte was gekomen van de 
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westelijke steigerpunt en daarna weg te draaien. Na wat MK-problemen was de tijd van vertrek 
gesteld op 08.15Q (plaatselijke tijd) en meerrol werd ten 08.01 op post geroepen. 

Het schip werd op tros en spring zover naar achteren gebracht zodat kon worden  ontmeerd 
d.m.v. draaien op het voorspring. De NAVO stond gedurende de ontmeermanoeuvre op stuur-
boordsbrugvleugel, en gaf de orders van de commandant via de commando-omroep door aan 
het stuurhuis. De wijze van ontmeren verliep als besproken, terwijl met zeer langzaam tegen 
elkaar indraaiende schroeven het schip tot ongeveer 30° uit de steiger werd gedraaid om op 
deze wijze het Schottegat in te kunnen draaien. Met beide vaart achteruit (100 omwentelingen) 
en roer bakboord 20 werd de manoeuvre ingezet. Op dit moment was het schip al zover uitge-
draaid dat het baken Sgn 2 sec., 200 meter ten noordoosten van Fort Nassau, zich over stuur-
boordzijde bevond. De wind kwam op dit moment over bakboord binnen, ongeveer 20° op de 
boeg. 

Toen het schip vaart begon te lopen, draaide het tevens met het achterschip stuurboord uit, zij 

het dan heel langzaam, terwijl gezien de omstandigheden bakboord uit was verwacht; de NAVO 
maakte de commandant hier op attent. Het schip voer nu langzaam richting de ondieptes rond 
Fort Nassau. Hierop gaf de commandant de order beide machines langzaam vooruit, gevolgd 
door beide vaart vooruit (100  omw. ingesteld = 12 kts) en daarna bakboord volle kracht vooruit 
om een draai over bakboord ‘te forceren’. Het schip begon vaart over de voorsteven te krijgen, de 
gewenste draai over bakboord kwam er niet en het schip voer weer terug op de Rima-steiger af. 
De commandant gaf vervolgens de order beide vaart achteruit, gevolgd door beide volle kracht 
achteruit. Het schip behield echter vaart over de voorsteven. Toen een aanvaring onvermijdelijk 
was, is rood sluiten bepaald. De Friesland voer onder een hoek van ongeveer 30° tegen de steiger. 

De boeg boorde zich in het remmingswerk van de steiger; dit ongeveer 5 meter voorbij het elek-

tro schakelbord, schuurde langs de rest van de steiger en sleurde daarbij een bolder, walkabels 
en een gedeelte van het remmingswerk mee. Er werd ‘averijrol op post’ gepraaid en sluittoestand 
Z in moot 1 bepaald. Kort daarop werden de orders ‘trossen naar de wal’ en ‘vallen anker’ gegeven. 

Bij opname van de schade aan boord, bleek dat in de bergplaats schipper net boven het J-dek, 
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een gat zat van ± 1 meter lengte , ± 0,5 meter hoogte. De ruimte er onder kon niet onmiddel-
lijk worden geïnspecteerd, daar het luik niet te openen was door naar binnen gebogen stukken 
staal. Tevens hing er in de bergplaats schipper een ammoniakdamp, afkomstig van beschadigde 
vaten Hydrazine. Van buitenaf is de situatie vanaf buitenboord bekeken. Hierbij bleek dat er een 
gat boven de waterlijn in het schip zat over SB van de voorsteven tot spant 197 en over BB van 
voorsteven tot spant 203, ongeveer vanaf het J-dek tot ± 1 meter daarboven. Tevens was door 
een verticale scheur van ± 1 meter in de voorsteven de voorpiektank volgelopen. Het waterdich-
te aanvaringsschot op spant 200 was over SB beschadigd en een luikhoofd was beschadigd. 

En weer moesten we het dok in bij de Curaçaose Dok Maatschappij CDM. De uiteindelijke schade 
bedroeg US$ 137.264,- (uiteraard tegen de toenmalige wisselkoers).

Oordeel
De Nederlandse Marineraad oordeelde in 1980 dat het ongeval rechtstreeks te wijten valt aan 
een aantal fouten van de commandant. Het verwijt dat hem daarover valt te maken wordt echter 
getemperd door de omstandigheid dat de commandant, toen hij in 1977 het bevel aanvaardde, 
in de daaraan voorafgaande acht jaren in het geheel niet gevaren had en daarvoor als artillerie-
officier, en aldus weinig zeemanschappelijke ervaring bezat.

Bron: proces-verbaal van aandrijving
O, ja ook dat nog even

 – Het rommelde al een tijdje aan boord van de Friesland en er gebeurde ook van alles gedu-
rende de West-periode. Naast het ‘SB schroef vs. Motet steiger’  en het ‘steigertje-happen’  
hebben we in de West het nodige geraakt, o.a. de vlaggenmast van een afgemeerd schip, in 
Puerto Rico een lantaarnpaal op de kade en ook een akkefietje met de sloep van een Engelse 
County-class jager.

 – Normaal is de NAVO tijdens het manoeuvreren/meermanoeuvres en trossenwerk de rechter-
hand van de commandant. Dit resulteerde in een goede, rustige commandovoering tijdens 
manoeuvres. Begin West-periode, najaar 1978, had de commandant de brugorganisatie 
gewijzigd. Nu ging de EO tijdens manoeuvreren vanaf de brug het trossenwerk leiden. Er 
leek op de brug steeds meer onrust te ontstaan nu de coördinatie tussen (ont)meren en 
manoeuvreren, vroeger in één hand, extra aandacht behoefde. De commandant had de EO 
in de nieuwe brugorganisatie opgenomen omdat hij het belangrijk vond dat de EO, als ex-
onderzeebootman, op deze manier de manoeuvreereigenschappen van een B-jager leerde 
kennen.

 – Later hoorde ik van een stafofficier dat het gros van de palen - waar de Rima-steiger op 
rustte - gebroken waren! Later terug in de West zag ik op de steiger een bord waarop stond-
dat schepen van een xx tonnage (jager/fregat dus) alleen nog maar naar deze steiger toe 
mochten ‘kruipen’.

Henk	Munnik

- 23 -



Een onbekende ramp - ondergang van HMS Curacoa
HMS Curacoa (D41) was een 
lichte kruiser van de Ceres-
klasse die in het kader van 
het Emergency War Program-
me werd gebouwd bij de HM 
Dockyard Pembroke. De kiel-
legging vond plaats op 13 juli 
1916 en mei 1917 werd het 
schip te water gelaten. Dit is 
het vierde schip van de Royal 
Navy sinds 1809 dat werd 
vernoemd naar Curaçao, al-
leen werd de naam anders 
geschreven. Vanaf 1918 deed 
het schip dienst bij de Grand 
Fleet.

In 1939 werd het schip in Chatham verbouwd tot luchtverdedigingskruiser en trad binnen de 
Home Fleet verdienstelijk op gedurende de Noorse campagne in 1940. Vanaf september dat jaar 
werd het schip afwisselend ingezet voor konvooi begeleiding en luchtverdedigingstaken als 
onderdeel van Nore Command, voornamelijk in de NW Approches en de Noordzee.

Met ingang van september 1942 maakte het 
schip deel uit van de Irish Sea Escort Force 
van Western Approches Command.  De Cura-
coa werd vanuit Belfast ingezet voor konvooi 
bescherming in de NW Approches en de Irish 
Sea.

Het schip werd 1 oktober ingedeeld bij de 
escortegroep voor de Royal Merchant Ship 
(RMS) Queen Mary samen met de HM Dest-
royers Bulldog, Bramham, Cowdray Gate en 
de Poolse jager Blyskawica. 

Deze schepen moesten het 
troepen     transportschip RMS Queen 
Mary beschermen tijdens het laat-
ste deel van haar overtocht van  uit 
New York naar de Clyde NW Appro-
aches. De Queen Mary had onge-
veer 10.000 G.I.’s aan boord van de 
Amerikaanse 29th Infantry Division.

Op de ochtend van 2 oktober 1942 
maakte de Curacoa noord van 
Ierland rendez-vous met het trans-
portschip. De Queen Mary volgde 
een zigzag-plan i.v.m. de onder-
zeebootdreiging en had een snel-
heid van ongeveer 28 kts. De ‘oude’  
kruiser stoomde maxpo 25 kts. 
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Konvooi routes     Bron: Youtube

HMS Curacoa     Bron: Naval-history.net

Foto van de aanvaring genomen door een G.I. a/b de Queen Mary 
Bron: Youtube



Op een gegeven moment ramde de Queen Mary de Curacoa waarbij het schip letterlijk in twee-
en werd ‘gesneden’. Het achterste deel van de kruiser zonk onmiddellijk terwijl het voorste deel 
nog even bleef drijven. Van de bemanning van HMS Curacoa kwamen 337 om en werden 101 
later gered.

De officier van de wacht van de Queen Mary zou nog de intentie hebben gehad een aanvaring 
te voorkomen maar de commandant van de Queen Mary, Commodore Sir Cyril Gordon Illing-
worth, greep in en hield vast aan het zigzagplan en ging er van uit dat de Curacoa haar koers zou 
aanpassen. 

Speculaties over de oorzaak lijken er genoeg te zijn. HMS Curacoa zou mogelijk koers/snelheid 
van de Queen Mary verkeerd hebben ingeschat; de Queen Mary zigzagde. De commandant 
van de Curacoa, Captain John Wilfred Boutwood, zou teveel zijn gefocust op de meest optimale 
positie ter verdediging van het lijnschip. Weer een andere theorie is dat de commandant van de 
Curacoa was uit gegaan van de generale koers van het lijnschip en niet van de daadwerkelijk 
koers cf. het zigzagplan. Nog meer bizar is het verhaal dat, ondanks de oorlogsomstandigheden, 
Captain Boutwood zou hebben gedacht voorrang te hebben cf. het zeeaanvaringsreglement; hij 
kwam immers van stuurboord.  

De Queen Mary – met schade aan de boeg - voer 
door na de aanvaring i.v.m de onderzeebootdrei-
ging. Daarnaast zou de stopweg toch veel te lang 
zou zijn geweest voor een schip van dit formaat. 
Andere escorteschepen waren pas uren na de 
aanvaring op de rampplek om overlevenden op te 
pikken. 

Deze ramp werd bewust stilgehouden, getuigen 
van de aanvaring werd een zwijggebod opgelegd 
en er volgde geen onderzoek naar deze ramp. Pas 
na het einde van de Tweede Wereldoorlog werd 
het nieuws officieel naar buiten gebracht en werd 
de aanvaring onderzocht.

Bron: Naval-History.net - Wikipedia
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Oefening of toch niet …. ?

In de herfst van 1992 namen de Verenigde Staten, Turkije en een aantal andere NAVO landen 
deel aan de oefening ‘Display Determination 1992’.  De deelnemende eenheden werden ver-
deeld over twee multinationale groepen. De ‘Brown Forces’ met o.a. USS Saratoga stonden onder 
leiding van de Amerikaanse Vice admiral T. Joseph Lopez. De andere partij ‘Green Forces’ met o.a. 
de Turkse TCG Muavenet stond onder leiding van de Nederlandse Commandeur Kroon. 

De USS Saratoga is een supervliegdekschip van de For-
restal-klasse. Het schip werd in 1952 besteld als een groot 
vliegdekschip met rompnummer CVB-60, later CVA-60 en 
vervolgens CV-60. De Turkse jager/mijnlegger TCG Muave-
net (DM-357) werd in 1944 indienstgesteld als USS Gwin 
van de Robert H. Smith-klasse en is in 1971 overgegaan 
naar de Turkse marine.

Gedurende de tactische fase van deze oefening moesten 
de ‘Brown Forces’ een amfibische landing uitvoeren in de 
Baai van Saros waarbij de ‘Green Forces’ tegenstand moes-
ten bieden. De Baai van Saros ligt in de noordzijde van de 
Egeïsche Zee net boven de Dardanellen. 

De opdracht van de overkoepelende commandant Admiral USN Jeremy Michael Boorda luidde 
‘actively seek and destroy each other’. Allebei de Forces hadden volledige vrijheid de gesimuleerde 
tegenstander met alle mogelijke middelen aan te vallen. Gedurende de planning op 1 oktober 
1992 was bepaald dat gesimuleerde aanvallen op de tegenpartij moesten plaats vinden met 
gebruik van het NATO Sea Sparrow wapensysteem. Toen op zich een noviteit omdat niet eerder 
in oefeningen of doctrines was bepaald dat dit wapensysteem moest worden ingezet om opper-
vlakte eenheden aan te vallen. De operationele staf had bepaald dat de inzet van het systeem 
‘gesimuleerd’ moest zijn wat inhield dat de wapensystemen zelf niet waren bemand.

Frappant was echter dat de Battle Group Commander er van overtuigd was dat de inzet van het 
Sea Sparrow wapensysteem niet gesimuleerd was. Hij vond dat de systemen bemand moesten 
zijn, ondanks het feit dat hij wel degelijk op de hoogte was dat het gebruik van het systeem gesi-
muleerd moest zijn!

Het Sea Sparrow team van de Saratoga werd net na middernacht op 2 oktober op post geroepen zon-
der dat zij waren gebriefd dat het een oefening betrof. Zij kregen de opdracht om een gesimuleerde 
aanval uit te voeren. Sommige leden van het team dat het wapensysteem bemande gingen er van uit 
dat het een echte inzet betrof omdat niemand hen had verteld dat het een oefening was ….. (?)

TCG Muavenet (DM-357)  bron: Bosphorus Naval News

USS Saratoga  Bron: Wikipedia
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Gedurende de handelingen in aanloop naar een lancering gaven systeem bedienaars aan zich 
voor te bereiden op een ‘live firing’. Omdat geen standaard terminologie bestond die moest wor-
den gebruikt in geval van gesimuleerde aanvallen, realiseerde niemand zich dat het Sea Sparrow 
wapensysteem daadwerkelijk ingezet zou gaan worden. De Aquisition System Operator gebruikte 
de opdracht “arm and tune” en de bedienaars gingen uit van een ‘live firing’. De betrokken offi-
cieren hadden ook niet door dat de aanzet was gegeven voor een daadwerkelijke lancering en 
reageerden niet op herhaalde verzoeken van de Missile System Operator om aan te geven of het 
nu wel of niet een oefening betrof.

In de vroege ochtend van 2 oktober 1992 vuurde de USS Saratoga twee NATO Sea Sparrows af 
op de TCG Muavenet. Het eerste missile raakte het brugcomplex van de Muavanet en bescha-
digde de brug en commando centrale. Het tweede missile raakte de achterste munitiebergplaats 
maar ontplofte niet. De explosie en de daarop ontsta-
ne branden kostte vijf officieren het leven en 22 opva-
renden raakten gewond.

Meerdere schepen spoedden zich naar de Muavenet 
voor assistentie, ook omdat het schip nu geen leiding-
gevenden meer had. Brandbestrijdingsteam gingen 
aan boord en hielpen met het blussen van de branden.

In de nasleep werd het personeel van het wapensysteem niet juridisch vervolgd, maar tegen de 
commandant, vier officieren en drie betrokken anderen werden wel disciplinaire maatregelen 
genomen en in feite betekende dat voor hen einde marine. Vervolgonderzoek door de US Navy 
maakte pijnlijk duidelijk dat procedures niet altijd eenduidig waren, dat opleidingen niet altijd 
op elkaar waren afgestemd en dat sommige functionarissen verantwoordelijkheden kregen voor 
iets waar ze niet voor waren gekwalificeerd.

Als ‘compensatie’ werd later het Knox-klasse fregat USS Capodanno (FF-1093) aan Turkije overge-
dragen en dat schip kreeg de naam TCG Muavenet (F-250).

Bronnen: Wikipedia - US Navy, Court of Inquiry of 23 Oct 1992

Schade brugcomplex a/b TCG Muavenet
Bron: Bosphorus Naval News

TCG Muavenet na de inslagen
Bron: Reddit
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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)

Marineschepen van toekomst worden meer onzichtbaar

der geval heel anders zal zijn dan de 
huidige generatie schepen.

Met deze demonstratie van ont-
werpkunst geeft het platform 
Dutch Naval Design (DND) een 
visitekaartje af. Het initiatief is ge-
nomen door de Defensie Materieel 
Organisatie die partijen als TNO, 
Technische Universiteit Delft en 
Marin heeft gevraagd mee te doen. 
Het bedrijfsleven wordt vertegen-
woordigd door de stichting Neder-
landse Industrie voor Defensie en 
Veiligheid.

Keerpunt
En zo tekenden nog een aantal 
partijen om deel te nemen aan de 
samenwerking. DND is een ver-
dere stap in de ontwikkeling van 
de Gouden Driehoek, die sinds 
jaar en dag gevormd wordt door de 
Koninklijke Marine, het maritieme 
bedrijfsleven en de kennisinstitu-
ten. Volgens de deelnemers aan het 
platform is met de Defensienota 
van twee jaar geleden een belang-
rijk keerpunt bereikt na drie decen-
nia van bezuinigen.

DEN HELDER    Met de Nieuwe 
Haven op de achtergrond trekt een 
futuristisch ogend schip het Mars-
diep op. Het is een toekomstvisioen 
van Dutch Naval Design (DND).

DND is een nieuw kennisplatform 
voor het Nederlandse Marine-
bouwcluster. In een animatie van 
hoe de toekomst er uit kan zien, 
wordt een zogenoemd ’flexship’ 
getoond. Terwijl de gebouwen van 
het Marinebedrijf en de stad Den 
Helder de achtergrond vullen, vaart 
het oorlogsschip van de toekomst 
de kijker tegemoet. De bemanning 
is met zo’n 25 mannen en vrouwen 
ongekend klein. Onbemande sche-
pen cirkelen om het moederschip 
heen. Het achterdek is een lan-
ceerplatform van vliegende drones 
en aan bak- en stuurboord zijn in 
de romp afgesloten opbergplaatsen 
voor nog meer geavanceerde robots 
en kleine vaartuigen te zien.

Onzichtbaar
,,Het flexschip van de toekomst is 
stealth, dus bijna onzichtbaar en 
kan zich anders voordoen”, vertelt 
een commentaarstem. ,,Er is geen 
schoorsteen of uitlaat zichtbaar 
en onder water is het schip voor-
zien van diverse sensoren die het 
vaartuig beschermen tegen onder-
zeeboten.” Het commentaar bij 
het filmpje wordt besloten met de 
opmerking dat het marineschip 
van de toekomst er misschien niet 
precies zo gaat uitzien, maar in ie-

Het effect is merkbaar in Den Hel-
der waar alles in gereedheid wordt 
gebracht voor de komst van nieuwe 
schepen en mensen. Het contract 
voor de bouw van Zr.Ms. Den 
Helder is getekend en leveranciers 
zijn aan de slag gegaan om systeem 
voor het tweede transportschip te 
ontwerpen. Er komen nieuwe fre-
gatten en mijnenjagers aan en het 
besluit om onderzeeboten te kopen 
is genomen, al moet er nog een 
keuze uit drie fabrikanten gemaakt 
worden.

Voor het platform Dutch Naval 
Design is er dus volop ruimte om 
mee te praten en denken over welke 
koers de Nederlandse marinebouw 
moet gaan varen om optimaal te 
profiteren van de kansen die gaan 
ontstaan. De stichting van de 
defensie-industrie spreekt over een 
noodzakelijke inhaalslag. ,,De Ne-
derlandse industrie is gelukkig in 
staat om substantieel bij te dragen 
aan alle vervangings- en update-
programma’s in het maritieme do-
mein”, stelt woordvoerder Matthijs 
Olde.

FlexShip - Marineschip van de toekomst                   Bron: Dutch Naval Design   
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DEN HELDER    De contouren 
van de nieuwe onderzeeboot voor 
de Koninklijke Marine beginnen 
zich steeds meer af te tekenen. Dat 
blijkt uit het antwoord van Defen-
sie op enkele honderden Kamer-
vragen over de miljardenorder.

Uit de onlangs verschenen ant-
woorden van staatsecretaris Bar-
bara Visser valt op te maken dat 
Defensie momenteel denkt aan de 
aanschaf van een boot die ’variant 
B’ genoemd wordt.

In een Kamerbrief van eind vorig 
jaar werd het besluit om een op-
volger van de Walrus-klasse aan te 
schaffen officieel kenbaar gemaakt. 
Die brief werd met een zucht van 
verlichting ontvangen binnen de 
zeemacht. Vice-admiraal Arie Jan 
de Waard verwoordde het eerder 
deze maand zo: ,,Het besluit is 
gelukkig genomen. Nu hebben we 

nog ruim de tijd om de juiste keuze 
te maken.”

Premier
Tijd, want de regering laat de uit-
eindelijke keuze uit een van de drie 
overgebleven scheepsbouwers over 
aan een volgend kabinet. ,,Orders 
van dit niveau en kostenplaatje zijn 
chefsache. Daar beslist de premier 
zelf over”, licht een vlagofficier toe 
op voorwaarde van anonimiteit. 
Eind vorig jaar benoemde staatsse-
cretaris Visser drie varianten van de 
gewenste boot. Variant A kan alles 
en is de duurste optie, variant C is 
de meest beperkt. De B-variant zit 
daar tussen in, maar blijft expediti-
onair dus wereldwijd inzetbaar.

In tegenstelling tot veel andere lan-
den zijn de Nederlandse boten niet 
alleen voor de bescherming van de 
eigen natie, ook wel ’homeland se-
curity’ genoemd. De Walrus-klasse 
gaat heimelijk de hele wereld over 
en is uiterst geschikt om onder een 

vijandelijke kust voor luistervink te 
spelen. Daarnaast is de onderzee-
boot tot de tanden gewapend en kan 
atoom-onderzeeërs uitschakelen, 
een groot oorlogsschip vernietigen 
of het verkeer in en uit een haven 
belemmeren door onder water te 
gaan liggen met een torpedo in de 
aanslag. Met al die kwaliteiten kan 
de Nederlandse onderzeeboot een 
wereldspeler genoemd worden.

Compromissen
Staatssecretaris Visser noemt vari-
ant B ’een long range, veelzijdig 
inzetbare conventioneel voortge-
stuwde onderzeeboot met accepta-
bele compromissen. Ten opzichte 
van variant A heeft variant B een 
kleinere torpedo-opslagruimte, 
die minder flexibiliteit biedt maar 
voldoende is om meerdere missie-
types gedurende een inzet te on-
dersteunen. De kleinere romp ten 
opzichte van variant A beperkt de 
bemanningsgrootte, sensorcapaci-
teit en het bereik. Deze variant is 
echter zowel inzetbaar binnen het 
NAVO-verdragsgebied als voor 
de verder reikende Nederlandse 
belangen.’

Tijdsgeest
De bewindsvrouw vervolgt: ’De 
Walrus-klasse werd in een andere 
tijdsgeest (Koude Oorlog) en voor 
een specifiek doel (onderzee-
bootbestrijding) gebouwd. Het 
ontwerp was geoptimaliseerd voor 
opereren in de noordelijke wateren 
tussen IJsland, Noorwegen en het 
Verenigd Koninkrijk met als be-
langrijkste taak de bestrijding van 
onderzeeboten van de Sovjet Unie. 
Andere missies zoals de bestrijding 
van oppervlakteschepen en het 
verzamelen van inlichtingen waren 
van secundair belang.’

Nieuwe onderzeeboot kan veel, 
maar vaart minder ver

Arie Booy

De onderzeeboot die Saab-Damen voorstelt voor de Koninklijke Marine
ARCHIEFFOTO
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Nieuw vaartuig ter voorbereiding amfibische landingen
Werf werkt aan Hydrograaf

DEN HELDER   De Hydrograaf 
is de naam van een nieuwe mari-
neboot die nu bij Shipyard Damen 
aan de Binnenhaven wordt afge-
bouwd.

Deze maand kwam het stalen casco 
van de Hydrograaf uit Friesland 
naar Den Helder. Het wordt een 
’Expeditionairy Survey Boat’ die 
omgevingsinformatie voor amfibi-
sche operaties kan verzamelen. De 
komende maanden vult Damen 
de binnen- en buitenkant van het 
vaartuig stapsgewijs met appara-
tuur, benodigdheden en techno-
logie. Zo ontstaat er een nieuw 
expeditionair vaartuig.

Vervanger
De bijna 16 meter lange Hydrograaf 
is een vervanger van de hydrografi-
sche sloepen van tien meter die nu 
gebruikt worden voor onderzoek 
onder water van stranden vooraf-
gaand aan een amfibische landing. 

Ook kunnen er hydrografische 
gegevens in een onbekende haven 
mee worden verzameld. Aan boord 
is plaats voor vier personen, van wie 
twee de boot besturen en twee de 
meetapparatuur bedienen.

De nieuwe aanwinst van de Ko-
ninklijke Marine is waarschijnlijk 
begin 2021 klaar voor het uitvoe-
ren van haar werkzaamheden. De 
hoofdtaken zijn naast het eerder 
genoemde verzamelen van ge-
gevens voor een landing aan de 
kust ook opnamewerkzaamheden 
ter ondersteuning van noodhulp. 

Daarnaast kan de boot ingezet 
worden bij het ondersteunen van 
civiele hydrografische taken.

Zijkant
De Hydrograaf kan straks in de 
bootgaten aan de zijkant van de 
Karel Doorman of Johan de Witt 
worden meegenomen. Eenmaal in 
zee neergelaten zal de boot meer 
dan zestig uur onafgebroken inge-
zet moeten kunnen worden.

Voor de Helderse scheepswerf 
betekent de opdracht opnieuw een 
mooie klus voor de zeemacht. Dit 
voorjaar werkt Damen ook aan het 
groot onderhoud van Zr.Ms. Luy-
mes en de Pelikaan.

De Hydrograaf is een klein, maar 
complex project liet directeur Jelle 
Loosman van de Damen-werf eer-
der al weten.

Arie Booy De ruwbouw van de Hydrograaf 
wordt in Den Helder afgebouwd

Bron: Defensie

Nieuwe fregatten voor marine mogelijk 
opnieuw vertraagd

DEN HELDER  De bouw van 
de nieuwe M-fregatten voor de 
marine bezorgt Defensie opnieuw 
kopzorgen. Het is onduidelijk 
wanneer de schepen in het water 
zullen liggen.

Het gaat om de bouw van vier 
zogeheten multipurpose (M-) fre-
gatten voor zowel de Nederlandse 
als de Belgische marine. Defensie 
spreekt van ’tijdrovende’, ’complexe 
afwegingen’ met de twee landen 
over ’specificaties, offertes en ge-
wenste termijn waarop de schepen 
inzetbaar moeten zijn’.

Volgens de planning die minister 
Bijleveld (Defensie) kort na haar 
aantreden bekendmaakte, hadden 
de schepen in 2024 in het water 
moeten liggen. Dat wordt nu op z’n 
vroegst in 2025. De vervanging van 
de M-fregatten, de werkpaarden 
van de Koninklijke Marine, was al 
ernstig vertraagd.

Dit jaar
Oorspronkelijk zouden de opvol-
gers van de huidige uit de jaren 
negentig stammende schepen dit 
jaar in de vaart komen. De vorige 
defensieminister Hennis haalde in 
2013 een streep door dat plan. Uit 
kostenoverwegingen zou het 2024 
worden.

De vertraging kan gevolgen heb-
ben voor de kosten. De twee M-
fregatten die ons land nog heeft, 
zijn in 2024 dertig jaar in gebruik, 
vijf jaar langer dan waarvoor ze 
werden gebouwd. Langer doorva-
ren betekent hogere onderhouds-
kosten, meer kans op storingen en 
niet meer kunnen beschikken over 
de modernste wapens.

Ruggengraat
Dat de M-fregatten de ruggen-
graat van de zeemacht vormen, 
bleek vorig jaar. 

Olof van Joolen en Niels Rigter

(vervolg op volgende bladzijde)
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Niels Rigter

In een interview met een interne 
marinevlogger liet vice-admiraal 
Rob Kramer zich ontvallen dat hij 
graag vier van de kleinere en zwak-
ker bewapende patrouilleschepen 
zou inruilen voor fregatten. Dit 
vanwege de toenemende instabili-
teit op de wereld.

De fregatten zijn niet de enige mate-
rieelprojecten van Defensie die zijn 
vertraagd. Ook hoofdpijnprojecten 
als de komst van nieuwe uniformen 
en gevechtspakken, radars en het 
bewakings- en beveiligingssysteem 
lopen opnieuw vertraging op.

Ook de Reapers, de grote onbe-
mande vliegtuigen, worden een jaar 
later geleverd dan gepland.

Laserkanon op nieuw marineschip
uav’s (onbemande luchtvoertui-
gen) zijn er nu nog niet, maar de 
marine loopt er wel vast op vooruit. 
Want dat is de truc met het nieuwe 
ontwerp, zegt viceadmiraal Arie 
Jan de Waard, materieelbaas van 
Defensie: „Het schip is schaal-
baar naar de toekomst en kan dus 
inspringen op innovaties op het 
gebied van wapensystemen.”

Stroomstoten
Zo zijn de nieuwe fregatten voor-
bereid op de komst van laserka-
nonnen. „Die techniek is nu nog 
niet volwassen genoeg, maar de 
ontwikkeling gaat snel”, zegt De 
Waard. Voordeel van laserwapens, 
waarmee je met gemak een gat in 
een scheepsromp brandt, is dat je 
geen kogels of raketten hoeft mee 
te nemen. Wel moet er voldoende 
energie voorhanden zijn om de 
krachtige stroomstoten te kunnen 
leveren die voor laserwapens nodig 
zijn.

De fregatten, waarvoor nog geen 
typenaam is, zijn vooral bedoeld 
voor bestrijding van onderzeebo-
ten. De Waard: „Voor een handels-
natie als Nederland is het daarom 
cruciaal dat we onze aanvoerlijnen 

op zee kunnen beschermen.”

Staatssecretaris Barbara Visser 
(Defensie) heeft de Tweede Kamer 
over de nieuwe fregatten geïnfor-
meerd met een zogeheten B-brief, 
die de onzekerheid rond het dossier 
moet beëindigen. Afgelopen weken 
leek het erop dat het project vast-
zat, omdat de wensen van defensie 
ruimer waren dan wat Damen voor 
dat geld kon leveren.

Nederland schaft de schepen aan 
samen met België – elk land koopt 
er twee. „Voor het eerst kopen 
twee landen samen zulke complexe 
wapensystemen”, zegt De Waard. 
Volgens hem zijn inmiddels ook 
andere landen geïnteresseerd.

De precieze prijs, tussen de 1 en de 
2,5 miljard euro voor twee schepen, 
maakt Defensie nog niet bekend. 
De Tweede Kamer debatteert 
donderdag over defensiematerieel. 
Tijdens dat debat komt ook de 
vervanging van de onderzeeboten 
aan de orde, een project dat kost-
baarder (ongeveer 3,5 miljard euro) 
en complexer is dan de vervanging 
van de m-fregatten.

DEN HAAG  De kogel is door 
de kerk: de marine krijgt nieuwe 
fregatten. De twee schepen wor-
den groter, zwaarder en massiever 
bewapend dan de huidige m-fre-
gatten en zullen zo zijn uitgerust, 
dat ze met laserkanonnen kunnen 
schieten.

De nieuwe fregatten, gebouwd 
door de Nederlandse werf Damen 
en met radarsystemen van Thales, 
moeten in 2027 in het water liggen, 
twee jaar later dan oorspronkelijk 
gepland. Hoewel ze tien meter 
langer zijn dan de huidige m-
fregatten, worden ze gevaren met 
een kleinere bemanning: 110 in 
plaats van 160. Daardoor is er meer 
ruimte voor ’opstappers’, zoals ma-
riniers, helikopterbemanning en 
andere eenheden. Het schip vaart 
wel wat langzamer dan de huidige 
m-fregatten.

De helikopterhangar kan met 
gemak de grote NH90-heli her-
bergen. Ook is er nog ruimte voor 
grote, onbemande helikopters met 
bijbehorend personeel. Deze grote 

Concept van het schip        ARTIST IMPRESSION MINISTERIE VAN DEFENSIE
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YouTube
(Klik op de afbeelding en u ziet de video op Youtube)

Komsomolets 30 år etter at den sank - De 
Russische Komsomolets-klasse onderzeeboot 
zonk op 7-4-1989 ligt 1700m diep. Weten-
schappers hebben een lek gedocumenteerd 
uit het wrak van de Sovjet-nucleaire onder-
zeeër. Er is echter geen gevaar voor mensen 
of vissen.

De TU-16 die (te) dichtbij kwam - Een Rus-
sische Badger F (TU-16) maakte op 25 mei 
1968 enkele ‘low passes’ bij USS Essex en 
stortte neer. 

Het tot zinken brengen van HMS Coventry 
Op 25 mei 1982 werd de type 42 destrover 
HMS Coventry door Argentijnse Skyhawks tot 
zinken gebracht ten noordwesten van Falk-
land Sound. Het schip lag daar als afleiding 
ter bescherming van eenheden in het nabij-
gelegen Saint Carlos Bay.

Het zinken van een Amerikaanse supercar-
rier - Op 14 mei 2005 zonk een Amerikaanse 
supercarrier naar de bodem ruim 5 km diep. 
De USS America werd gebruikt als doelschip 
om te bestuderen welke effecten de diverse 
soorten aanvallen hebben op een schip van 
dit formaat teneinde daar lessen uit te trek-
ken voor toekomstige ontwerpen.

Neerhalen Iraans verkeersvliegtuig - Op 
3 juli 1988 schiet de USS Vincennes Iran 
Air vlucht 655 uit de lucht. De USS Vincen-
nes achtervolgde op dat moment Iraanse 
patrouilleboten en zou zelfs binnen Iraanse 
territoriale wateren zijn geweest toen het 2 
missiles op het verkeersvliegtuig vuurde.

animatie beelden brug

- 32 -

https://www.youtube.com/watch?v=jsEtq5Pe5Yg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lh2KdmZArBo
https://www.youtube.com/watch?v=txd0eujBluc
https://www.youtube.com/watch?v=Dnt3UZvx3N0
https://www.youtube.com/watch?v=WJT8dJEAbJ4
https://www.youtube.com/watch?v=oSSwt9YeDHY


Terroristische aanval op USS Cole - Op 12 ok-
tober 2000 werd de USS Cole aangevallen door 
twee zelfmoord terroristen in een rubberboot. 
Het schip was nabij Aden om olie te laden.

De ramp met de Kursk - Op 12 augustus 2000 
hield de Russische Noordelijke vloot oefeningen 
in de Zuidelijke Barentszzee.  In deze tijd van het 
jaar is het weer hier (relatief ) gunstig. Een van de 
deelnemende eenheden was de onderzeeboot 
Kursk die de rol van tegenstander speelde. Nog 
voor de gesimuleerde aanval sloeg om 11.28u 
het noodlot toe.

Rare incidenten met schepen - Een compilatie 
van ongelooflijke en soms vreemde ongevallen 
en aanvaringen met en tussen schepen op zee en 
in havens.

Ships crashing into shore - Het ‘beaching’ -  
gecontroleerd stranden - van schepen om te wor-
den gesloopt.

Treffen op zee in ‘vredestijd’ - Met regelmaat zijn 
er clashes op zee. M.n. de  Perzisch Golf, Straat 
van Hormuz en de Golf van Oman staan bekend 
om incidenten tussen Iran en m.n.  de VS en het 
VK.

UK - IR US - IR

Schip ramt kade en laat mega ravage achter 
Een flinke ravage in een haven in Zuid-Korea als 
een Japans containerschip in botsing komt met 
de kade.
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https://www.youtube.com/watch?v=VboRxkGeEG4
https://www.youtube.com/watch?v=ZTgbfRQAWrY
https://www.youtube.com/watch?v=0Ur-3uo2SJU
https://www.youtube.com/watch?v=RHn1jmYqX4g
https://www.youtube.com/watch?v=5kDbwE7mFck
https://www.youtube.com/watch?v=RoE0wldCBkA
https://www.youtube.com/watch?v=UYVavL2kHaI
https://www.youtube.com/watch?v=vgXgXE6H9m8


Internationaal marine nieuws

De Duitse Bondsdag heeft ingestemd met 
de aanschaf van vier MKS 180 Multipurpose 
marineschepen, met een optie op twee extra 
eenheden.

Bron:  navaltoday.com

De elektromagnetische katapult op de 
Amerikaanse carrier USS Gerald R. Ford blijft 
tijdens trials voor problemen zorgen. Dit is 
een van de vele nieuwe high-tech systemen 
aan boord van het schip die van te voren 
nooit echt zijn getest.

Bron: Sputniknews.com

De Russische Marine heeft op 21 juli 2020 het 
tweede geleide wapen fregat van de Admiral 
Gorshkov-klasse (Project 22350), de Admiral 
Kasatonov (431), indienstgesteld.

Bron: navaltoday.com

Federale onderzoekers van het Amerikaanse 
Bureau voor Alcohol, Tabak, Wapens en 
Explosieven (ATF) gaan een strafrechtelijk 
onderzoek doen naar de brand die de USS 
Bonhomme Richard (LHD-6) afgelopen 14 juli 
ernstig heeft beschadigd.

Bron:  USNI News  

Enkele internationaal maritieme nieuwsitems uit diverse bronnen. We hebben geprobeerd een 
keuze te maken uit een enorme hoeveelheid informatie uit oneindig veel bronnen.

(klik op de afbeelding voor het - meestal Engelstalige - hele artikel)
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Duitsland: MKS 180 programma

US Navy: 
FORD-klasse EM catapult

Russian Nay:
In diensstelling Adm Kasatonov

Onderzoek naar brand a/b 
USS Bonhomme Richard

https://www.navaltoday.com/
https://sputniknews.com/
https://www.navaltoday.com/
https://news.usni.org/
https://www.navaltoday.com/2020/06/18/bundestag-awards-e6-billion-for-german-navys-four-mks-180-ships/
https://sputniknews.com/military/202006111079587710-photos-electromagnetic-catapults-break-on-us-navys-new-ford-class-carrier-during-historic-trials/
https://www.navaltoday.com/2020/07/21/admiral-kasatonov-frigate-joins-russian-navy-fleet/
https://news.usni.org/2020/07/24/atf-team-assisting-in-uss-bonhomme-richard-fire-investigation-rear-adm-byrne-to-lead-safety-investigation-board


Wij zijn altijd op zoek 
Wat zijn het toch prachtige verhalen die op  
reünies worden verteld. 
Om uw geheugen wat op te frissen plaatst 
de redactie artikelen die u hopelijk het ‘o, ja’ 
gevoel geven.
Deel die verhalen met ons zodat alle lezers er 
van kunnen genieten!

Allerlei

Reünie Hr.Ms. Poolster 
26-09-2020 Witte Raaf Den Helder
Ondanks corona gaan we er nog steeds van-
uit dat de reünie voor oud-opvarenden van 
de Poolster doorgaat.
Wij willen graag weten op hoeveel personen 
wij kunnen rekenen. Mocht de reünie niet 
doorgaan, dan krijgt u het inschrijfgeld retour. 
Klik voor meer informatie en inschrijven op 
https://www.hrms-poolster.nl/. Wij hopen 
nog steeds tot een tot ziens op 26 september!

Welke plaatsing was dat ook al weer?
Via de website Defensie kan je je hele loop-
baan en conduites opvragen.
Na een paar weken keurig antwoord en ko-
pieën van alle relevante stukken.
Deze stukken lezen was een reis door de tijd. 
Een aanrader als je echt niet meer weet op 
welke schepen je hebt gediend en wanneer.
Ik ging indertijd als HDO van fregat naar 
fregat.   Opvragen personeelsdossier
Een trouwe lezer

- 35 -

https://www.hrms-poolster.nl/
https://www.defensie.nl/onderwerpen/privacyrechten/privacyrechten-bij-defensie


Prijzen zijn 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

Afbeelding: Kon. Marine en Graphic Mama via Pixabay
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Tot een volgende keer!

Rens Beglinger

Foto’s: Collectie Nederlands Instituut 
voor Militaire Historie
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