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BEKENDMAKING BESTUUR 001/2021

Bijna lente

Het is al april 2021, de tijd gaat snel maar dat gevoel heb ik dan weer  niet als ik denk 
aan de lock down en de overige corona maatregelen. COVID-19 houdt de wereld 
en dus ook ons kikkerlandje nog steeds stevig in de greep en ik hoop dat u allemaal 
goed door deze vervelende periode heen bent gekomen. Net als iedereen verlang ik 
ook naar het einde van de avondklok en wil ik graag weer naar een restaurant of een 
terrasje pakken. Nog even geduld, tegen de zomer zal het merendeel van onze be-
volking gevaccineerd zijn en kunnen we weer terug naar een minder streng regime.

Ondanks al deze perikelen ligt er weer een nieuwsbrief voor u, barstensvol met zaken 
die wij als (ex) marinemensen interessant en leuk vinden. De redactie heeft weer 
enorm zijn best gedaan en dat is te zien.  

De rode draad van onze nieuwsbrief is deze keer de helikopter.

In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog bestond de heli nog niet, onze marine had 
op schepen als kruisers en soms ook jagers een boordvliegtuig, dit was een water-
vliegtuig met drijvers die met een katapult werd gelanceerd en werd gebruikt voor 
verkenning en artilleriewaarneming. Het lanceren en weer aan boord hijsen van zo’n 
vliegtuig was lastig en nam veel tijd in beslag. Toen na de oorlog de helikopter be-
schikbaar kwam, was dat natuurlijk een veel beter alternatief.  Toen ik in dienst kwam 
hadden we de Wasp op de fregatten. Op mij maakt dit apparaat nu niet een moderne 
en solide indruk. Deze was uitgerust met een soort 'buitenboormotor' en een onder-
stel die me het meest denken aan de vier zwenkwieltjes onder een winkelwagentje. 
Begin jaren tachtig hadden we de Lynx en dat was een echte vond ik, groter en met 
radar en sonar uitgerust. Vlak voor mijn FLO kwam de NH90 de Lynx vervangen en 
dit was natuurlijk helemaal 'state of the art'. Jammer is wel dat bij de introductie van 
deze heli de MLD werd opgeheven en opging in het Defensie Helikopter Commando 
in 2008. Weer een stuk marine historie dat is verdwenen.

De heli is nu niet meer weg te denken uit onze marine ( en die van de andere landen) 
en ik denk dat er genoeg over te vertellen valt.

Ik wens u veel leesplezier!

Uw voorzitter, 

  

	 Piet	Duivestein



BEKENDMAKING

PENNINGMEESTER 01/2021

Hallo Allemaal,

Ik ben Ton Leenders en sinds een aantal jaren de penningmeester van Stichting NGID. 
Ik wil u even bijpraten over de financiële kant van onze stichting.

De meeste leden hadden het al gelezen: over 2021 wordt geen contributiebijdrage 
gevraagd. Degene die toch de jaarlijkse contributie hebben overgeschreven, hebben 
die inmiddels teruggestort gekregen (of het wordt binnenkort teruggestort).

Het bestuur is tot die beslissing gekomen, gestoeld op 2 gedachten: allereerst heb-
ben wij u op de geplande bijeenkomst in Soesterberg niet kunnen ontvangen; de 
reden zal genoegzaam bekend zijn.

De andere reden is dat de stichting momenteel er financieel goed voorstaat. We noe-
men geen bedragen, maar door een ruime gift is het kasbedrag aanzienlijk te noe-
men. Aan het bestuur om hier prudent mee om te gaan; immers er zijn, naar de leden 
toe, wel verplichtingen die nageleefd dienen te worden. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan een rouwbloemstuk bij overlijden.

Tevens zijn er de vaste bankkosten, kosten voor de website en voor de administratie-
ve zaken als papier en postzegels, maar al met al gaat het goed met de stichting. Hoe 
de nabije toekomst er uit gaat zien is onbekend, dus wat we gaan doen op gebied 
van samenkomsten/reünies is ook koffiedik kijken.

Via de nieuwsbrieven zullen wij u geïnformeerd houden.

Stay strong, stay safe!

Ton Leenders 
Penningmeester
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Deze nieuwsbrief van de Stichting NGID is in lijn met het doel van de stichting te weten  het 
bevorderen en het onderhouden van contacten van personeel, dat daadwerkelijk als NGID’er, 
RAPP’er, MARVA plotter of als OD’er heeft gediend en werkzaam is of is geweest binnen de NGID 
– of de Operationele Dienst.

De redactie probeert dan ook een nieuwsbrief te maken met 
zoveel mogelijk informatie waarvan wij denken dat deze 
interessant is voor de doelgroep.

Wij doen dit door nieuws te verzamelen 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.

Stuur ons uw leuke anekdotes, links, websites, foto’s of ‘sterke’  
verhalen. 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 

Wij hebben dit thema gekozen omdat het bij velen van u herinne-
ringen oproept. Op welke manier dan ook heeft iedereen te maken 
gehad met die 'uiensnijders', als vliegtuigbemanning, in de boord-
vliegtuigploeg, in de commandocentrale, als passagier of 'gewoon' 
als lid van de bemanning dat weer eens wordt geconfronteerd met 
beperkingen door het vliegbedrijf.

Op bladzijde 8 e.v. vindt u mooie plaatjes van Lynx en Wasp helikop-
ters. Veel van deze plaatjes zijn gestuurd door onze lezers. Op blz 11 
en12 is weer humor van vroeger terug te vinden. Vanaf blz 14 vindt 
u een heleboel verhalen die ons door lezers zijn aangedragen. Het 

betreft verhalen over persoonlijke gebeurtenissen maar ook van bijzondere situaties die zich 
hebben voorgedaan. Allemaal zeer lezenswaardig en voor velen heel herkenbaar.

Uiteraard plaatsen we een aantal artikelen uit de Helderse Courant die gaan over wel en wee bij 
'de baas' over uiteenlopende onderwerpen. We sluiten de brief weer af met een behoorlijk aantal 
(soms spannende) filmpjes over het thema van deze nieuwsbrief .... helikopters.

Als rode draad voor deze nieuwsbrief hebben wij gekozen voor

 ‘helikopters en helikopterdirectie’ 

We presenteren u een breed scala aan informatie over helikopters, werken met helikopters 
en helikopterdirectie. 

U vindt dat terug in verhalen, anekdotes, foto's en filmpjes. De focus ligt op het recente ver-
leden of iets verder terug met een enkel uitstapje naar de toekomst.
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USA Reis
In de jaren 70 (ik meen begin 1973) diende ik als  navigatie- en 
radarspecialist (RAPP) aan boord van de torpedobootjager Hr.Ms. 
Drenthe (D816) bij de Koninklijke Marine. In dat jaar kregen we van 
de admiraliteit de opdracht om met twee andere Nederlandse ma-
rineschepen een reis naar Amerika te maken. Onze eerste stop zou 
Plymouth zijn, waar zich nog drie Engelse Fregatten bij ons zou-
den voegen. Ik had een slimme zet bedacht en voor de reis nog snel even tien paar Hollandse 
klompen gekocht met de bedoeling deze in Amerika voor goed geld te verkopen. Hierdoor zou 
ik behoorlijk wat extra geld hebben om te passagieren. 

We vertrokken en op een vrijdagmiddag  kwamen we in Plymouth aan. De bedoeling was dat 
we op maandag in vlootverband van zes schepen richting Amerika zouden vertrekken. Op zon-
dag begon het echter zwaar te stormen. Op één Engels fregat na moest  het vlootverband die 
maandag in Plymouth blijven daar de storm ondertussen tot orkaankracht was toegenomen. Aan 
boord van dit ene vertrekkende Engelse fregat bevond zich Royal Highness Prins Charles. Typisch 
Engels, het kon toch niet zo zijn dat het fregat met de Royal Highness aan boord niet het ruime 

sop kon kiezen door een beetje wind. Daar waar je 
normaal zo de haven van Plymouth kon uitvaren, 
moest dat nu met behulp van vier sleepboten. Het 
fregat werd met veel moeite de haven uitgesleept 
en koos hierop het ruime sop. Laat in de middag 
kreeg onze commandant de opdracht dat we ons 
bij het Engelse fregat moesten voegen daar de 
storm tot orkaankracht was aangezwollen en de 
Engelsen voor de zekerheid een begeleidingsschip 
voor Prins Charles wilden, dit voor het geval dat. 

Hierna vertrokken ook wij met veel moeite vanuit Plymouth, de overige vier schepen bleven 
achter tot de storm was gaan liggen. Eenmaal op zee zette onze commandant er goed de vaart 
in, om snel in te lopen op het Engelse fregat. Hierdoor kwamen echter ook wij steeds meer in de 
enorme storm terecht. Dinsdags om 07.00 uur meldde ik me voor mijn navigatie- en radardienst 
op de brug. Het schip ging enorm te keer en de golven waren enorm hoog. Rond 07.30 uur, ik 
stond bij het radarscherm op de brug, kwam er een enorme golf op ons af. We werden opgetild 
en met een enorme klap kwamen we in het dal van de golf terecht. Een enorm gekraak was 
hoorbaar, alarmbellen gingen af en via de intercom op de brug hoorden we vanuit de machine-
kamer dat het schip een lange scheur had. Deze liep vanaf het dek, precies onder de reddings-
sloep, vertikaal tot aan de machinekamer. Dit is precies het laagste deel van het schip. 

Alle machines werden gestopt en op de machinisten na moest iedereen met zwemvest aan dek 
komen. Na enige tijd bleek dat we met onze  pompen het waterpeil in de machinekamer op een 
veilig niveau konden houden en dat we zeer zachtjes verder konden varen. Een ander schip in 
Plymouth werd opgeroepen om onze taak over te nemen, deze vertrok dan ook direct. Voor ons 
was verder naar Amerika varen geen optie meer. De commandant besloot naar de dichtbijzijnde 
haven te varen, zijnde Ponta Delgada op de Azoren. 

Onze averij was gemeld aan de marineleiding en al snel vloog ter observatie de gehele weg 
naar de Azoren een verkenningsvliegtuig boven ons hoofd. Na twee weken noodreparaties op 
de Azoren gingen we met halve vaart vooruit en onder begeleiding van een ander schip terug 
naar Den Helder. Amerika hebben we niet gezien, erger nog ik zat met tien paar klompen in mijn 
maag.   
Ton van Rijnderhoff
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Sociale media
Waar je vroeger dagen en soms weken op moest wachten is nu bin-
nen een muisklik aanwezig. Geen blauw schrijf papier en zoekgeraak-
te postzegels meer maar een ‘slimme telefoon’ is alles wat nu nodig is. 

Twitter is een voorbeeld van een medium waarin je on-
waarschijnlijk snel nieuws kan vergaren van personen of 
instellingen welke je voorkeur hebben. Omdat de Stichting 
NGID marine gerelateerd is zal ik mij houden tot Defensie.

 

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

@maskedfly - Het incident met de helikopter van Hr.Ms. Tromp op 14 november 
1991 waarbij die noord van Schotland van achteren werd geraakt door en enorme 
golf. Gelukkig zonder gewonden (behalve de heli dan).

@ArmySouthEast - The Lynx helicopter is to be replaced with the Wildcat this year, 
so to mark the occasion 5 Lynx helicopters will conduct a flying tour starting from 
RAF Odiham on 16 January.

@primetime_media - Is this the ultimate air B&B? A former Westland Lynx helicop-
ter used in the Falklands is now available to stay in. Based at the former RAF Wain-
fleet near Skegness it sleeps two in luxury.

@mattteale - "40 years of service honoured in style" - stunning pictures from on 
board a Lynx helicopter during its farewell flight.

@RoyalNavy - After 41 years of service and 490,000 flying hours, today the Royal 
Navy  says goodbye to the Lynx helicopter.

@dhcluchtmacht - De eerste week van de TAC EW zit erop! Onze helikopters wor-
den tijdens deze oefening voorzien van brandstof bij het Forward Refuelling Point. 
Het NOS Jeugdjournaal kwam op bezoek bij het mobiele tankstation. Kijk je mee?

&CoastguardJM - A French police helicopter traveled 7,000 feet up a windy moun-
tainside, getting inches from the snowy slope, in an effort to rescue an injured 
skier. Unbelievable flying and skill by the pilot. 
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https://twitter.com/stichtingngid
https://twitter.com/maskedfly/status/1159912377447518208
https://twitter.com/ArmySouthEast/status/952488067205656576
https://twitter.com/primetime_media/status/1038023704968679425
https://twitter.com/mattteale/status/953605365903577090?s=03
https://twitter.com/RoyalNavy/status/842747652345348096
https://twitter.com/dhcluchtmacht/status/1355194520380600320
https://twitter.com/CoastguardJM/status/1360915081295507459


Oproep
De oproep hiernaast hebben we geplaatst op Twitter om onze 
leden in de gelegenheid te stellen mee te werken aan de in-
houd van deze Nieuwsbrief ......

..... nou dat hebben we geweten.

 Uit de enorme hoeveelheid verhalen, foto's, suggesties, herin-
neringen etc. hebben we een selectie gemaakt zodat 'we een 
boek zouden kunnen vullen'.

U zult zien wat het is geworden.

Facebook
De Stichting NGID is indertijd opgericht met de bedoeling oud-NGID’ers met elkaar in verbin-
ding te brengen. Doordat eind jaren 70 een aantal operationele dienstvakken opging in ODOPS 
(Operationele Dienst Operaties) was er geen aanwas meer van NGID’ers. Het destijdse bestuur 
van de stichting liet meerdere personen toe die wel tot die operationele dienst behoorden, maar 
geen NGID’er waren. Zo kon de stichting blijven bestaan. 

De digitale ontwikkelingen hebben de laatste jaren een grote vlucht genomen. 
Werd er vroeger nog veel post verstuurd, nu gaat bijna alle correspondentie via 
de e-mail. Het bestuur van de stichting NGID realiseert zich dat er wellicht meer 
mensen zijn die interesse kunnen hebben in nieuws over (de 
operationele kant van) de koninklijke marine. Daarom is er geke-
ken naar meer mogelijkheden om de stichting te promoten. Het 

bestuur is actief op Twitter en bereikt op die manier al een grotere doelgroep. 
Facebook is een krachtig medium om mensen met elkaar te verbinden. Daarom 
hebben we een Facebookpagina opgericht die te vinden is op:

https://www.facebook.com/groups/stichtingngid

Inmiddels hebben zich al 135 (oud)-collega’s zich aangemeld bij deze groep. Oude bekenden ko-
men hier elkaar weer tegen en reageren op elkaars berichten. Spontaan ontstaan er gesprekken 
en discussies over wie erop de foto’s staan en waar die ook alweer genomen waren. Na een vraag 
hoe de groep ervaren wordt, gaven een aantal leden aan dat ze die erg leuk vinden. 
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Westland Lynx H-14 A/B/C/D

(Noot: de naam die staat vemeld betreft niet per definitie de maker van de foto maar geeft de 
naam van de inzender weer)
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SH-14D registratie 280 op EHKD
Inzender: Oscar Sannen

SH-14D 265 en 283 op EHKD
Inzender: Oscar Sannen

Boordhelikopter Hr.Ms. Piet Heyn SH-14B met 
registratie 271 tijdens opwerken FOST 1986

Inzender: Cees Fraza

Boordhelikopter Hr.Ms. Piet Heyn SH-14B (271) 
"OBELYNX" aan dek tijdens NAVEX in SNFL 1986

Inzender: Cees Fraza

Hoisten van een kikker met een Lynx UH-14A 
(265) vanaf een onderzeebootbestijdingsjager

Inzender: Han Beglinger
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SH-14D 283 en 265 op EHKD
Inzender: Oscar Sannen

Boordhelikopter Hr.Ms. Piet Heyn SH-14B (271) 
"OBELYNX" tijdens NAVEX in SNFL 1986

Inzender: Cees Fraza

Boordhelikopter SH-14C (280)
Inzender: Han Beglinger

UH-14A bij landing
Inzender: Han Beglinger

Crash Lynx SH-14D (282) op 10 nov 1998 EHKD
Bron: Marinebrandweer

Boordhelikopter Hr.Ms. Piet Heyn SH-14B (271) 
"OBELYNX" tijdens FOST in Portland

Inzender: Cees Fraza



Westland Wasp AH-12A 

(Noot: tenzij anders aangegeven is de naam vemeld niet per definitie de maker van de foto maar 
geeft de naam van de inzender weer) 
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Boordhelikopter Hr.Ms. Tjerk Hiddes
Inzender: Hans Korbee 

Wasp van Hr.Ms. Van Galen op dek carrier USS 
Franklin D Roosevelt (CVA-42).  De Roosevelt  

was in die periode onderdeel van de US 6e vloot in 
de Middellandse Zee 

Bron: NIMH

Wasp AH-12A samen met US Navy Kaman  
Seasprite SH-2F (LAMPS) in Portland bij de FOST

Inzender: Cees Fraza

Wasp AH-12A (238) boven het vlieg-
dek van een Van Speijk-klasse fregat 

(pre-MLM)
Inzender: Ben van de Linden

Hoisten met de Wasp van Hr.Ms. 
Tjerk Hiddes

Inzender: Ben van de Linden

Wasp AH-12A (238) aan dek van 
een binnenliggendVan Speijk-klasse 

fregat (pre-MLM)
Inzender: Ben van de Linden



'Ludieke' aanduiding vluchteenheden

Bronnen: NIMH beeldbank, Oscar Sannen, Cees Fraza
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'Afscheid' Lynx 
(283)

Pink Panther Flight
(268)

Bugs Bunny

Speedy Flight 
(283)

Ducks United 
(263)

Snoopy 
(267)Pluto 

(273)

Ollie B Bommel &  
Tom Poes

Obelynx 
(271)

VE De Ruyter 
(247)

VE Isaac Sweers VE Tromp VE Van Speyk



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.
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Voor Scheveningen demonstreerden onder leiding van den kapitein ter zee 
L. A. C. M. Doorman, de flottieljeleider .,Tromp", de kruiser „Sumatra", 
de onderzeebooten „O 8", „O 15" en ,,ID 16", de torpedobooten „Z 6" en 
„Z 7", de kanonneerboot „Brinio", de mijnenleggers „Douwe Aukes" en 
„Hydra", de mijnenleggers „Willem van Ewijck", „Pieter Floreszoon", „Jan 
van Gelder" en „Abraham van •der Hulst", twee nevelvliegtuigen, twee 
torpedovliegtuigen, eenige bommenwerpers en Dornier-Wal-vliegbooten. 
Het spiegelgevecht was overigens een gezamenlijk opstoomen van de vloot 
langs de kust, het afgeven van vijf volsalvo's door de beide groote 
schepen „Tromp" en „Sumatra", het duiken door de onderzeebooten en het 
voor anker gaan van de geheele scheepsmacht, tegenover de wandelpier en 
de strandboulevard voor Scheveningen. De demonstratie der vliegtuigen, 
nevelleggende en torpedo's lanceerende; het in werking stellen van het 
luchtdoelgeschut en de denderende schijnaanvallen van de Dornier-Wal-
vliegbooten bij ruwen zeegang, gaven aan de vlootschouw nog meer kleur 
en leven, waardoor duizenden belangstellenden langs het strand, zij het 
dan gescheiden door een breede strook van woelig water, nader contact 
zochten met de marine, waarvan te weinigen helaas, de beteekenis en de 
noodzakelijkheid kenden en erkenden.

Zelf ben ik over deze vlootdemonstratie niet erg enthousiast geweest. 
Niet om het bezoek, want er waren tien, neen honderd, duizenden — men 
sprak zelfs van meer dan een half millioen Nederlanders, die uit alle 
deelen van ons land naar Scheveningen gekomen waren om de vloot, meer 
nog om de vlootdemonstraties te zien, die dan ook zoo veelzijdig 
mogelijk gegeven werden met groote en kleine bovenwaterschepen, met 
onderzeebooten, met vliegtuigen en vliegbooten, met afweergeschut en 
volsalvo's van de beide schepen „Sumatra" en „Tromp". Zoo bezien was 
deze demonstratie, tondanks de woelige zee aan de ondiepe kust voor 
Scheveningen een succes. Maar het contact van de vloot met de burgerij 
werd helaas gemist en al maakten de mariniers, als vanouds, tijdens 
het defile langs den boulevard een schitterend figuur, al was er een 
marine-avond in de zalen van een der groote voor dat doel geeigende 
gebouwen, het contact, het juiste contact tusschen marine en burgerij 
kon Coen toch niet worden verkregen, omdat de waardeering van een yolk 
voor zijn vloot van geheel andere factoren afhankelijk is. 



7e jaargang, nummer 2  
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De hokjes van Pleyzier.
Een ieder die in zijn, of haar loopbaan het genoegen gehad heeft een 

lange, hetzij korte cursus op Navgis te volgen, is door de boosdoeners 
op bureauopleiding wel eens in de RTF hokjes geperst.

De allereerste lessen (we spreken over anno 1949/1950) werden gegeven 
in lokaal 66, het huidige bureau DGB.

Aangezien de doktersrekeningen van diverse cursisten aanzienlijk 
opliepen vanwege het laten wegschrapen van zwammen op de longen (de 
lokalen waren toen nog niet bekleed) werd er door het Commando uit die 
jaren naarstig naar een oplossing gezocht.

In de Westelijke vleugel bouwde men 14 RTF hokjes, als U wilt cubi-
cles, die gedurende 12½ jaar hun trouwe dienst bewezen.

Een der RTF instructeurs, de toenmalige Korporaal telegrafist H. 
Pleyzier, heeft voor altijd zijn naam aan de hokjes gegeven. Met grote 
letters werden zij aangeduid met:

 ”DE HOKJES VAN PLEYZIER"
In de loop der jaren begon deze naam ironisch aan te doen, toen bleek-

dat het onder de hokjes gelegen riool nu niet bepaald hermetisch afge-
sloten was.

Tevens mankeerde er iets aan de ventilatie. Trof men er 's winters 
leerlingen aan die in de pels- of waakjas hun kreten de ether in gooi-
den, des zomers moest men er tegen waken het beroemde koppel en speer 
tenue aan te treffen. Het was waarlijk geen plezier meer de cellen te 
betreden.

Mjrtlg Kesteloo, klaar voor het maken van een of andere RTF verbin-
ding, voor de zoveelste keer in zijn lange loopbaan tot de ontdekking 
kwam dat de verbindingscondities "poorer and poorer" werden.

Na de gebruikelijk te maken check list, zonder resultaat doorgenomen 
te hebben, bleef vriend Piet niets anders over dan de "reddende radio-
monteur" in te schakelen.

Reddende radiomonteur, ook niet gek, begaf zich naar een der boven-
aardse nissen om de spanning te controleren. Het was in deze nis dat 
TEO op heterdaad betrapt werd bij het plegen van zijn eerste misdaad 
. . . . . . Rustig, alsof het een alledaagse bezigheid was, deed de mascotte 
zich te goed aan enkele "vatte kabeltjes". Twee van de drie aanwezige 
"touwen" (term, veel gebruikt door huidige GI officier op Navgis (red.)) 
had hij reeds op vakkundige wijze doorgeknabbeld . . . . . . 
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Onze vrouw in Tripoli
Op 27 februari 2011 landt een Lynx-helikopter van de Konink-
lijke Marine op het strand van de Libische kustplaats Sirte om 
daar een Nederlandse ingenieur en een Zweedse vrouw op 
te halen. Wat zat er achter deze geheime reddingsactie vlak 
bij de villa van Khadaffi en wie was de onbekende blonde 
vrouw? Onze vrouw in Tripoli is Thomas Ross' fictieve recon-
structie van deze opmerkelijk gebeurtenis. Enkele maanden 
eerder wacht niemand minder dan Mabel van Oranje op een 
geheime uitnodiging. Ze is lid van The Young Global Leaders, 
een internationale groep topmanagers die door multimiljar-
dair George Soros wordt gefinancieerd. Ondertussen vlucht 
de Zweedse Camilla Edström uit Tripoli nadat ze de wereld-
wijd gezochte terrorist Hassan Tantor heeft gevonden, de man 
achter wie ze al jaren aan zat. Ze neemt contact op met de 
Nederlandse oud-diplomaat Willem van Lanschot, die zijn ei-
gen redenen heeft om Tantor te vinden. Tijdens de zoektocht 
die hem naar Libië voert, raakt Van Lanschot verstrikt in een 
dodelijk web van intriges, waarbij alles draait om zijn eigen 
verleden en dat van zijn vermoorde vrouw.

Onze vrouw in Tripoli
auteur Tomas Ross | uitgeverij Cargo | prijs € 12,50 | ISBN 978 90 2348 208 6 | paperback | 464      
pagina's | verschenen 07-03-2014 | 5e druk | ook beschikbaar als eBook EPUB (€ 6,99)

Fly Right Fly Lynx
Op 11 september 2012 is er een einde gekomen aan 36 jaar 
Lynx operaties. Het vertrouwde gezicht van de Lynx opererend 
in haar natuurlijke habitat, laag boven zee, vanaf marinesche-
pen en vanaf de Kooy is daarmee definitief voorbij.

De Lynx deed in 1976 haar intrede bij de Koninklijke Marine. 
De Lynx opereerde als boordhelikopter vanaf de nieuwe Stan-
daardklasse fregatten en als SAR helikopter vanaf de Kooy. 
Initieel werd geopereerd met drie varianten, t.w. de Alpha 
als SAR helikopter, de Bravo en Charlie als boordhelikopter 
respectievelijk uitgerust met de DUAV sonar en met een MAD 
systeem. In de jaren 90 is de vloot gestandaardiseerd naar de 
Delta variant. De Lynx kon door zijn radar en dipping sonar 
zelfstandig optreden en als wapendrager worden ingezet ter 
bestrijding van onderzeeboten. Vanaf 17 juni 1979 opereert 
vliegtuigsquadron 860 met de Lynx. 

Voor dit herinneringsboek is aan vele (oud) medewerkers gevraagd hun ervaringen te delen en 
daarbij foto's ter beschikking te stellen.

Fly Right Fly Lynx
auteur Fred Vermeer | Nederlands | Hardcover | 42 pagina's | okt 2012 | te bestellen via  
Traditiekamer MLD € 15,-
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Bijzonder slecht weer
Redding KNRM Redder

In de nacht van 1 op 2 januari 1995 was het bijzonder slecht weer met een zeer onstuimige zee. 
Hierdoor kwamen een aantal schepen in de problemen. Eerst de Nova 1 die door de redding-
boot Gebroeders Lude1 begeleid werd naar de Eems haven. Daarna, op de terugweg, raakte de 
Noorse coaster Linito in de problemen. Twee Lynx helikopters stegen op van MVKK en vlogen 
door de sneeuwbuien naar de Litino. Nadat de bemanning van de Litino van boord was gehaald 
is het schip gestrand en gezonken. Tegelijkertijd kwam het bericht binnen dat een bemannings-
lid, de heer Westenberg, van de Gebroeders Luden overboord was geslagen. 

De gebeurtenis gebeurde gelijkertijd met de problemen van de Litino. De plaats van het ongeval 
werd door de helikopter, gevlogen door Denise Eikelenboom, snel bereikt. Door de pikzwarte 
nacht, het slechte weer en de onstuimige zee was het zoeken naar een speld in de hooiberg. 
Na enige tijd zoeken werd de overboord geslagen redder opgespoord. Na anderhalf uur in het 
water gelegen te hebben werd hij uit zee gered en direct naar het ziekenhuis in Leeuwarden 
gebracht.

Op 22 maart 1995 reikte de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, 
Mr. J.C. Munster van Heuven, in de Traditiekamer MLD aan de SAR bemanning, bestaande uit LTZ 
Denise Eikelenboom, LTZ Sjoerd Boleij, SGT Richard Bakker, MATR Klaas Huttema en arts LTZ John 
Vriend, bronzen medailles van de reddingsmaatschappij uit.

Op 8 december 1995 ontving de SAR bemanning uit handen van Z.K.H. Prins Bernard het eredi-
ploma van de Stichting Generaal Snijders Fonds voor de wijze waarop deze redding was uitge-
voerd.

Bron: Fly Right Fly Lynx

Bron: Herinneringsboek PFLO

De Stichting Generaal 
Snijders Fonds reikt sinds 
1995 jaarlijks erediploma's 
uit als erkenning van in 
het oog vallende presta-
ties of verrichtingen, die 
getuigen van hoog ont-
wikkeld vakmanschap of 
van vernuftig organisatie-
vermogen.
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MENSENREDDERS ONDERSCHEIDEN

De SAR bemanning krijgt uit handen van Z.K.H. Prins Bernard het erediploma 
van de Stichting Genaraal Snijders Fonds. Hier wordt redder in nood Denise 
Eikelenboom door een geroerde prins Bernard hartelijk gefeliciteerd .



Redder gered door onbevreesde helikopterredders
Na 25 jaar ontmoet KNRM’er Hans de redders van zijn leven

‘Ik dacht: reddingsvest af, dan is het maar snel over’
Als Hans Westenberg op de avond van 1 januari 1995 wordt opgeroepen voor een schip in nood, 
kan hij nog niet vermoeden in welke helse omstandigheden hij terecht zou komen. De redder 
van de KNRM moet uiteindelijk zelf worden gered. Zijn leven dankt hij aan een 22-jarige helikop-
terpilote van de Koninklijke Marine en haar crew. 25 jaar later ontmoeten zij elkaar weer.

Het is een gezellige drukte vandaag op vliegveld De Kooy in Den Helder waar de crew van de 
Lynx-heli 283 van ’95 - onder leiding van Denise Eikelenboom - verhalen uit het verleden op-
diept.

Tussen hen in staan Hans Westenberg en zijn vrouw Greetje. Dat Greetje haar man deze frisse 
winterdag nog ziet lachen, heeft ze te danken aan diezelfde crew. Ze buigen zich met z’n allen 
over De Telegraaf van 2 januari 1995. Het was het belangrijkste nieuws van die dag: ‘Zeelieden in 
storm gered door heli’s’. Het was die eerste, ijskoude, dag van 1995 op z’n zachtst gezegd onstui-
mig weer. De hele dag vloog de marine met heli’s heen en weer om de bemanning van schepen 
in nood te redden. Ook de KNRM was er druk mee.

1 januari 1995
Hans Westenberg is die avond een van de bemanningsleden van de reddingboot die op weg 
is naar een Turks schip dat al uren flink in de problemen zit. ‘Het was noodweer’, vertelt Hans. 
‘Sneeuw, hagel en harde storm. De golven waren soms wel tien meter hoog. Voor de kust van 
Schiermonnikoog werd ik door zo’n golf meegesleurd en sloeg ik overboord. Ik kwam meters 
onder water terecht. Toen ik bovenkwam zag ik nog net een klein stukje boot achter de golven 
verdwijnen. De bemanning kon mij niet meer zien, het was pikkedonker. Het water was 7 gra-
den. Echt steenkoud, ook al heb je een reddingspak aan. In eerste instantie raakte ik in paniek en 
dacht ik erover om mijn reddingsvest af te doen. Dan is het maar snel gebeurd, dacht ik.” Maar 
Hans kalmeert iets en besluit te vechten voor zijn leven. ‘Het lampje, besefte ik. Het lampje moet 
aan. Wij hebben allemaal een flitslampje bij ons waardoor er een kans is dat je in het donker toch 
nog wordt opgemerkt. Een ding van een tientje misschien, maar het kan wel je leven redden.’ 
Hans besluit dus snel het lampje aan te zetten, maar dan volgt een enorme domper. Het blijft 
donker. Het lampje, de enige kans nog om wellicht gered te worden, doet ‘t niet. ‘Daar lag ik dan, 
drijvend op enorme golven met alleen de sterren die ik kon zien. Het reddingsvest drukte tegen 
m’n kin en ik moest dat steeds naar beneden trekken. Tegelijk probeerde ik met één hand dat 
lichtje te maken. Dat ging natuurlijk moeilijk, op die woeste golven.’ Maar wonder boven wonder 
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slaagt Hans erin het lampje te laten flikkeren. Dan begint het lange wachten. Later zal blijken dat 
hij in totaal tweeënhalf uur in het ijskoude water en in het donker heeft rondgedobberd.

Barre zoektocht
Ondertussen is op de marinebasis bij het Search And Rescue-team van de jonge Denise Eikelen-
boom voor de zoveelste keer die dag de pieper afgegaan. ‘Er was een man overboord’, vertelt 
Denise. ‘Dat betekent slecht nieuws in dat weer, met die kou. Toen wisten we nog niet dat het 
een KNRM’er was met een reddingspak aan. Ik ging er dus vanuit dat we op zoek gingen naar 
een levenloos lichaam.’

De Lynx 283 heeft de grootste moeite om de storm en sneeuwbuien te trotseren. Denise, 22 jaar 
en de enige vrouwelijke helipilote op dat moment, is echter onvermoeibaar en zet door. Samen 
met marine-arts John Vriend, tweede piloot Sjoerd Boleij, boordwerktuigbouwkundige Richard 
Bakker en heliredder Gert Huttema trotseert zij het natuurgeweld. ‘Ik weet niet of ik het nu weer 
zou durven’, zegt Denise eerlijk. ‘Maar toen 
was er geen twijfel. We moesten er gewoon 
heen.’ Wie van de crew het als eerste ziet, 
weet Denise niet meer, maar ineens ont-
waren ze in het donker beneden, tussen de 
lichtjes van boeien, een afwijkend lampje. 
Ze vliegen erover heen en zien dan een man 
zwaaien. ‘We zagen hem leven’, zegt Denise. 
‘Dan schiet je vol adrenaline en is er nog 
maar één ding waar je aan denkt: hij moet 
eruit!’

Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Denise moet eerst in de harde storm de positie zien 
te markeren. Daarvoor moet de heli nog een eindje doorvliegen. Zo’n twee mijl, schat Denise. 
Hans ziet zijn reddingstoestel daardoor uit zijn blikveld verdwijnen. ‘Dat was het’, dacht ik. ‘Ze 
hebben me niet gezien’. Dat was natuurlijk vreselijk. Maar gelukkig keerden ze terug en bleven 
ze dit keer wel in de buurt cirkelen. Daardoor wist ik dat ze me wél hadden gezien.’

Door merg en been
Denise moet dan beslissen of het verantwoord is om heliredder Gert, ook nog een twintiger, 
in dit noodweer aan een kabel naar beneden te laten afdalen. ‘Normaal twijfel ik daar niet aan, 
maar nu vroeg ik het aan Gert.’ Gert gaat. ‘Op die leeftijd denk je niet zoveel na en ga je gewoon’, 
zegt hij nu. ‘Ik ging altijd.’ De heliredder daalt af, maar zwaait door de wind heen en weer en 
belandt uiteindelijk een paar keer onder water. Als hij Hans na een tijdje toch vastheeft, kan er 
worden begonnen met het omhoog takelen van het duo. Dat gaat niet goed. ‘De kabel kwam 
om de arm van Hans heen gedraaid te zitten’, zegt Gert. ‘Daardoor kwam hij boven mij te hangen 
en zijn we in feite met z’n tweeën aan de arm van Hans hangend naar boven getakeld.’

Daar komt nota bene de arm van Hans vast te zitten in de lier. Met een luide knap begeven de 
botten van de arm het. In de helikopter horen ze een ijzingwekkende schreeuw van pijn. Maar 
Hans is gered! ‘Dat geluid ging door merg en been’, zegt Denise. ‘Maar aan de andere kant was 
het ook zo fijn. Hij leefde!’

‘Hans’ temperatuur was gedaald tot 32 graden’, weet arts John nog als de dag van gisteren. ‘Nor-
maal gesproken ben je er dan echt slecht aan toe. Maar ik heb nog nooit iemand zo vrolijk horen 
kletsen als Hans’, lacht hij. ‘Die was zo blij dat ie bij ons binnen lag.’ In het ziekenhuis van Leeu-
warden knapt Hans, die niets meer weet van zijn tocht in de heli, al snel aanzienlijk op en kan hij 
zijn Greetje in de armen sluiten.
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‘Ik ben jullie zo dankbaar’, kan hij daardoor een kwart eeuw later tegen Denise zeggen. Na 25 jaar 
zijn de emoties nog altijd voel- en zichtbaar. ‘Achteraf ben ik blij dat jullie zo jong waren. Daar-
door durf je toch wat meer. Jij bent nu pas net zo oud als ik toen was. Het was een ware helden-
daad.’ Denise heeft dat nooit zo gezien. ‘We deden wat we moesten doen. Toevallig was het ons 
team dat dienst had. Anders had een ander team het gedaan. Ja ok, we waren erg jong. Dat vind 
ik ook een compliment aan de marine. Dat die ons dit toevertrouwde. En ik ben nog altijd blij 
dat mijn crew mij als jonge pilote vertrouwde. Het was echt teamwork, we waren heel goed op 
elkaar ingespeeld.’

Bron: blog KNRM dd 15 januari 2020 - Tekst: Tjerk de Vries, beeld Matty van Wijnbergen 

www.knrm.nl
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Klik op de afbeelding voor mini documentaire

https://www.knrm.nl/
https://youtu.be/zOi4nCr70_4


'Arrestatie' van CSNFM aan boord de Pieter Florisz
Sharp Guard 1995-1996

Rens Beglinger

Het schip, de Pieter Florisz was tijdens haar STANAVFORMED-reis ingedeeld in de gezamenlijke 
NATO/WEU operatie Sharp Guard, periode sep 95-feb 96. Doelstelling van deze operatie was om 
het handelsembargo tegen Klein Joegoslavië en het wapenembargo tegen het gehele Voorma-
lig Joegoslavië te effectueren.

Omdat boardings moesten worden uitgevoerd waren Mariniers 
(van de Bijzondere Bijstandseenheid BBE) aan boord. U kent het 
wel, mannen gekleed in duistere Ninjapakken, donkere brillen en 
uiteraard zwaar bewapend. Zij maakten als guardteam deel uit 
van het boardingsteam.

Schout-bij-Nacht Roper was commandant van Stanavformed en 
zou medio januari 96 worden afgelost. Hij besloot om ook aan de 
Pieter Florisz op zee een afscheidsbezoek te brengen. Uiteraard 
kwam dat voor niemand uit aangezien er oorlogswacht werd 
gelopen en deze gebeurtenis eigenlijk iedereen koud liet, maar 
tja het moest gebeuren.

Tijdens Alle Hens dankte hij de bemanning en in het bijzonder 
de vliegploeg voor de getoonde inzet. Zij hadden inmiddels al 
veel uren gemaakt en er werd al lekker geboard. Bij het verlaten 
van het patrouillegebied was de boardingstand opgelopen tot 45 
schepen en dat was een hele prestatie.

De BBE en de helikopterbemanning hadden snode plannen om 
de Duitse admiraal met gepaste eerbewijs en op een speciale ma-
nier vanaf De Pieter Florisz  te laten vertrekken. Het moest iets zijn 
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BBE team op het helidek
Bron: Herinneringsboek

Vertrek Hr.Ms. Pieter Florisz vanuit Den Helder op 28 augustus 1995
Bron: NIMH beeldbank



waar de Admiraal ook na zijn FLO-tijd nog lang 
van kon genieten. 

Wat zijn de mogelijkheden om hem op “pas-
sende wijze”  afscheid te laten nemen? Gelukkig 
na ampel beraad werd er iets moois bedacht, 
dit moest het gaan worden en het kon niet 
fout gaan. Na de lunch in de kajuit werd hij ruw 
gestoord tijdens het koffiedrinken. De compleet 
opgetuigde BBE’ers komen hem onder een 
oorverdovend lawaai van explosieven ophalen. 
Lekker rustig met de Commandant een kopje 
koffiedrinken en dan vanuit het niets is de kajuit 
gevuld met rook en geluid. 

De verrassing is totaal! De admiraal weet niet 
wat hem overkomt en voor hij beseft wat er ge-
beurt wordt hij geboeid en onder bewaking van 
twee BBE’ers naar het vliegdek gebracht en in de helikopter gezet. Auf Wiedersehn. 

Om te zorgen dat alles strak en vlekkeloos zou verlopen was er op voorhand al groen licht gege-
ven, lag het schip op vliegkoers en kon de helikopter gelijk de lucht in. Voordat de admiraal goed 
en wel zat en ingesnoerd was, was de helikopter al in de lucht en werd er koers gezet naar zijn 
vlaggenschip de FGS Karlsruhe.

U kunt zich de gezichten van de Duitse vliegdekploeg voorstellen toen ze zagen dat hun 2 meter 
lange admiraal geboeid en onder begeleiding van 2 ninja’s met bewapening hun admiraal kwa-
men terugbrengen.

Piloot van de boordhelikopter met de naam ”Gaston” was Denise Eikelenboom, de Tacco Groene-
veld en Jeroen Bisdom de sensoroperator.
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Stilstaan bij de 1000ste deklanding.  
Uiteraard met taart

Bron: Herinneringsboek
Piloot Denise Eiekelenboom bij 'haar' helikopter

Bron: Denise Eikelenboom

COMSTANAVFORMED wordt vanuit de kajuit 
'geboeid afgevoerd' door de BBE 

Bron: Herinneringsboek



Vliegtuigcontrol
Jelle Wieling
In mijn theoretische vakopleiding, in 1971, was vliegtuigcontrol (fixed 
wing en helikopters) een vast onderdeel. Trainingen in de helikopter-
trainer waarbij - ondertussen breiende - marva’s fungeerden als piloot 
en de simulatorkast bedienden. Omdat de leiding, majoor Bode en 
Ltz Haverdroeze, niet konden ontdekken wat ik fout deed werd ik aan 
het eind van de opleiding beloond met een interim certificaat. Een 
klein blauw boekje, opgesteld in het Engels. Het interim certificaat 
mocht volgens Britse doctrine worden verstrekt aan officieren en 
onderofficieren die nog niet de vereiste standaard hadden bereikt. In 
mijn geval had ik geen live-control uitgevoerd, dus interim.

In mei 1973 was ik geplaatst op Hr. Ms van Speijk en was er een HDO/
VDO week. Ik mocht mee doen en werd Full Control* volgens de criteria van de KM terwijl het 
volgens de Stanag 1154  (Standing NATO Aggreement) Nato grade Charlie was.  Dat was eigenlijk 
voldoende om aan boord van diverse schepen te mogen werken met helikopters. 

De WASP. Eigenlijk vooral bedoeld om snel een torpedo op een vij-
andelijke onderzeeboot te mikken. Met 2 torpedo’s had dat ding een 
maximale endurance (vluchttijd) van 19 minuten. En dan waren de 
deuren er nog uitgehaald om daarvoor in de plaats wat extra brand-
stof mee te kunnen nemen. Het leukste en ook wel meest spannende 
van het oefenen waren de emergencies. Vooral als de keelmicro-
foon van de piloot niet meer gebruikt kon worden en de speechless 
procedure werd gebruikt. De vlieger drukte dan de zendknop in. Een 
ruisje was ja, twee was nee. Als controller checkte je dan alle moge-
lijke problemen die zich konden voordoen in een vaste volgorde, 
afgekort EFAFCEIM. Dat stond achtereenvolgens voor: Engine, Fire , 
Airframe, Fuel, Control, Electrical, Instrumental, Medical.  

In 1976 kwam de Lynx en dat was een hele verbetering. Die was op 
dat moment de snelste helikopter ter wereld met een behaalde snelheid van 200 knots. Ook kon 
hij een rondje over de kop, zeg maar een salto in de lucht.

In 1979 mocht ik in San Diego de opleiding voor AIC (Air Interceptor Controller)  volgen. In 1980 
kwam daar de opleiding Gevechtsofficier in Nieuw Milligen bij. Dit 
was nodig omdat de KLU dit vereiste als bevoegdheid voor de con-
trole van de Nederlandse gevechtsvliegtuigen, toen de Starfighter, de 
NF5 en soms al de F16. Daarop volgend kwam de toekenning NATO 
grade Alpha vooral nadat ik instructeur was geworden bij de sectie 
Aircontrol. Wat ik weet vanuit die tijd is dat HDO’s eenmaal per jaar 
hun logboek inleverden. Daarmee werd vastgesteld welke grade 
men bezat of verkreeg. Mogelijk dat in Stanag 1154 iets stond over 
het aantal uren control per grade maar daar werd niet strak opgelet. 
De groep HDO’s was niet zo groot en de bekwaamheden waren bij 
sectie Aircontrol bekend en waren maatgevend.

Mijn periode als Aircontroller eindigde in 1991 na mijn plaatsing 
als liaison officier te Nieuw Milligen. Dus hoe het de laatste dertig 
jaar is gegaan? 

        Noot *): Voor NATO grade D t/m A bestonden de begrippen INTERIM en FULL CONTROL.
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Een 'tweede leven' voor Lynx registratie 266
Squadrons Vliegbasis Woensdrecht
Voor de ondersteunende en vliegbasistaken op Vliegbasis Woensdrecht is het 961 Squadron van 
de Vliegbasisorganisatie verantwoordelijk. 

De opleidingen worden verzorgd door 3 squadrons: 130, 131 en 133. Daarnaast is de Joint 
Meteorologische Groep gevestigd op de vliegbasis als onderdeel van de KMSL Vliegbasis Woens-
drecht. De 980, 981, 982 en 983 Squadrons zorgen voor onderhoud en logistiek voor de gehele 
luchtmacht.

133 Squadron
Het 133 Squadron verzorgt de initiële opleidingen om de operationele eenheden van de lucht-
macht te voorzien van technisch personeel. Daarnaast verzorgt het squadron functieopleidingen 
en maatwerkcursussen voor alle krijgsmachtdelen en krijgsmachten van bondgenoten.

Hier vindt Lynx met nummer 266 een 'tweede leven' omdat techneuten er met hartelust aan 
kunnen sleutelen.

Bron: Facebook Leerdock Woensdrecht
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Eerst spanning op de kraan.

Jesse deed de radio check met de Tower van Vlb Woens-
drecht. Best spannend als je weet dat iedereen die op deze 

frequentie zit meeluistert. Maar alles is gelukt!

Begin van de klus: pre-flight.

https://www.facebook.com/search/top?q=leerdock%20woensdrecht
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Lekker sleutelen!

Recht zo die gaat.  
Een F-16 op de achtergrond 'houdt een oogje in het zeil'.

Ook dat hoort er bij.



Evacuatiemissie in Libië
Inleiding
In verband met de toegenomen onlusten in Libië is de Nederlandse overheid medio februari 
2011 aangevangen met het evacueren van Nederlandse staatsburgers. Evacuaties kunnen op ve-
lerlei manieren plaatsvinden en in veel gevallen is het mogelijk gebleken om de evacués middels 
commerciële dan wel militaire vluchten te repatriëren. 

Aanloop naar de missie
Ten behoeve van de coördinatie van de evacuaties vindt dagelijks het crisisberaad Libië op het 
ministerie van Buitenlandse Zaken plaats. In dit kader is Hr.Ms. Tromp op 21 februari 2011 door 
het crisisberaad verzocht om terug te keren in de richting van de Libische kust voor een even-
tuele bijdrage aan de evacuaties. De evacuatiemissie is gekwalificeerd als een speciale operatie. 
Blijkens de brief aan de Tweede Kamer wordt onder een speciale operatie onder meer verstaan 
“de evacuatie van landgenoten uit levensbedreigende situaties”.

Het besluit om met behulp van de boordhelikopter van Hr.Ms. Tromp een Nederlandse evacué 
(een ingenieur van Royal Haskoning) uit Sirte te halen, zonder hiervoor toestemming te vragen 
aan de Libische autoriteiten, is genomen op 27 februari om 15.41 uur door de Ministeriële Kern-
groep Speciale Operaties (MKSO). 

Evacuatiemissie
Hr.Ms. Tromp heeft Nederland om 
nadere inlichtingen over de situatie 
gevraagd. Enkele uren na het indie-
nen van de RFI door de Tromp, en 
zonder het antwoord van de instan-
ties af te wachten, is de evacuatie-
missie vanaf het schip in gang gezet. 
Het besluit om de evacuatiemissie 
uit te voeren is op 28 februari om 
15.41 uur genomen en de helikopter 
is vanaf het dek van Hr.Ms. Tromp 
om 16.15 uur vertrokken.

Na de landing op het strand bij Sirte, 
van waaraf de Nederlander en een 
Zweedse vrouw zouden worden 
geëvacueerd, is de bemanning van de helikopter geconfronteerd met een groep gewapende 
personen. Deze personen maakten het de helikopter onmogelijk om te vertrekken. De beman-
ning werd overmeesterd en gevangengenomen door Libische soldaten die vermoedelijk op de 
hoogte waren van de operatie.

Afloop
Op 2 maart 2011 zijn de twee evacués overgedragen aan de Nederlandse ambassade in de 
Libische hoofdstad Tripoli, vanwaar zij per vliegtuig naar Nederland zijn overgebracht. De drie 
bemanningsleden van de helikopter bleven vastgehouden. Zij zijn op 11 maart 2011 in vrijheid 
gesteld. Ze werden door een Grieks Hercules-toestel opgehaald en naar Athene gevlogen. Vanuit 
daar gingen zij op 12 maart door naar Vliegbasis Eindhoven. Na herenigd te zijn met familie en 
vrienden gaf de opgeluchte Lynx-helikopterbemanning samen met Commandant der Strijd-
krachten generaal Peter van Uhm een korte persconferentie.
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Lynx 277 met Hr.Ms. Tromp
Foto: NIMH beeldbank

https://www.youtube.com/watch?v=1w3EjfK8pos


Lynx wacht op transport 
De helikopter, die uiteindelijk een 
jaar in de verzengende hitte van 
het Libische klimaat heeft gestaan, 
wachtte lange tijd op transport in 
de havenplaats Tripoli. "Het toestel 
wordt met een koopvaardijschip te-
ruggevaren naar Nederland", zei een 
woordvoerder van het Ministerie van 
Defensie. Volgens afspraak mag het 
transport niet te kostbaar zijn, dus 
werd gewacht op een geschikte ver-
voerder. "Als je haast hebt met zo'n 
vracht kan het al gauw veel geld kos-
ten." Initieel liet de minister weten 
dat het terughalen van de militaire 
helikopter eenentwintigduizend euro zou gaan kosten. Op de vraag over de bestemming van 
het verweerde militaire metaal was lang geen antwoord. 

Animo
Minister Hans Hillen van Defensie 
maakte dat jaar bekend dat er van 
diverse kanten animo is voor het 
tentoonstellen van de Lynx. Aan-
gezien het om een militair toestel 
ging, lag het niet voor de hand dat 
een civiel museum met de eer zou 
gaan strijken. Bleven over de diverse 
militaire musea, met als belangheb-
bende het Marinemuseum in Den 
Helder.

Eind juni 2012 was de onfortuinlijke Lynx-boordhelikopter terug in Nederland. Lang was ondui-
delijk wat Defensie ging doen met de heli. Omdat de gestripte helikopter niet meer vliegwaardig 
was en het toestel in feite al was afgeschreven, werd de Lynx-boordhelikopter uiteindelijk ont-
manteld en verschroot.

Bronnen:

 – CTIVD nr. 27 - Toezichtsrapport inzake een evacuatiemissie in Libië dd 31 augustus 2011
 – Wikipedia (Incident met Nederlandse marinehelikopter in Sirte)
 – Helderse Courant
 – Defensie
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De Lynx staat na acht maanden nog steeds op het strand van 
het Libische Sirte.

Foto: RTL 4 /RTL Nieuws

Teruggekeerde Lynx op transport. De schade aan het toestel is 
goed te zien

Foto: Wikipedia



Helikoptertrainer
1967 – 1968

Lia Wiskerke-van der Laag
In november 1966 begon mijn K.M. loopbaan met de EMV in Amsterdam. Met 10 meisjes was dat 
best een leuke tijd. Kan me nog herinneren dat het exerceren niet bepaald vlot verliep!

In januari 1967 begon de RAPP-opleiding op NAVGIS in Den Helder. Hier doorliep ik de opleidin-
gen in zee-plotten, lucht-plotten en een aantal theoretische vakken. We hadden 10 klassen, dus 
60 personen waarvan 2 vrouwen.

Na de opleiding heb ik een aantal maanden in de zee-plot keuken gezeten totdat eind 1967/
begin1968 een helikopter-directie trainer werd ingericht. In eerste instantie werkte ik samen met 
Sonja? en later met Hanny v.d. Broek. 
In de trainer werden bemanningsleden van de vloot opgeleid in het dirigeren van de WASP heli-
kopter naar o.a. vijandelijke schepen, voornamelijk onderzeeboten. 
De apparatuur in de trainer bestond uit een paar enorme computerkasten en 2 simulatoren voor 
het dirigeren van de helikopters die wij vlogen. Het was een en al beoefenen van procedures 
zoals SCA’s, Vectacs en allerlei ‘faillures’.

De helikopter trainer werd geleid door LCDR RN Clitheroe, een zeer vriendelijke Britse officier, die 
werd geassisteerd door een wisselend aantal onderofficieren.

Het werk was afwisselend en wij hadden de mo-
gelijkheid om met de gesimuleerde heli’s allerlei 
fratsen uit te halen. Werd dat een beetje te gek, dan 
kwam LCDR Clitheroe even om de hoek kijken met 
de opmerking: ”easy on ladies”.

Ik heb daar gewerkt tot augustus 1969. Ik was in 
verwachting van onze dochter en mocht blijven tot

ik niet meer in mijn uniformrok paste. Dat waren de 
regels van die tijd!
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Helikopter Directie Officier (HDO)
NATO Grade Charlie, van maart 1973 - 1980

Co Wiskerke
In 1973 werd ik op Hr. Ms. Van Galen geplaatst en waren we ons gereed 
aan het maken voor de Oostreis, beter bekend als “FAR EAST RACING 
TEAM”. Bram Uljee was onze chef NGID en ik mocht de commando cen-
trale delen met Olaf Epke en Peter Sijffers. Het was een hecht team en 
ik was de jongste. En als jongste, dat hoef ik niet uit te leggen, was het 
soms lastig. Ik heb natuurlijk ook van hen geleerd en het belangrijkste 
wat zij mij hebben geleerd is het eten van de ‘blauwe hap’, oftewel de 
rijsttafel. Voordat wij Soerabaja binnenliepen werd ik door beiden mee-
genomen naar het cafetaria en tussen hen ingeplant en kreeg de rijstafel 
voor mij neus. De rest is historie en ik vind het nog steeds heerlijk. Met 
dank aan Lia dit het op z’n tijd maakt.

Omdat wij een WASP aan boord hadden, moest ook ik HDO worden. Zo 
gezegd en zo gedaan. De cursus op NAVGIS was best intensief maar te 
overzien. Na het slagen ontving ik mijn ‘ticket’. Aan boord van de Van 
Galen vele uren achter de OPA gezeten en h/c directie gedaan.

Een paar bijzondere herinneringen:
1. Toen wij een rustmoment hadden op Mauritius, Port Lois, mochten de drie HDO’s Olaf, Peter 

en Co van boord om te ‘relaxen’ aan het strand. Bram zou wel even als HDO fungeren want er 
zou een testvlucht worden gedaan in de haven. Zo gezegd, zo gedaan. Wij hadden een zeer 
ontspannen middag en dan, terug bij het schip, zien we onze 246 in de touwen hangen. In de 

haven naar beneden gekomen en geluk-
kig geen persoonlijke schade. Ja, dan ben 
je er even niet bij. Heel vervelend omdat 
de heli niet meer bruikbaar was en moest 
worden afgevoerd. Later ontvingen we 
via Singapore een nieuwe heli die de rest 
van de reis heeft gevlogen.

2. Ik zat met m’n hoofd in de OPA druk aan het dirigeren, tijdens een oefening met de Nieuw 
Zeelandse marine, toen verbindelaar Henk mij zei dat ik op de brug moest komen bij de Cdt 
voor een telegram dat was binnengekomen. Na de VECTAC liet ik mij aflossen en ging naar 
de brug. Daar werd mij door de Cdt meegedeeld dat ik vader geworden was van een zoon. 
Moeder en zoon maken het goed. Einde bericht.  
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Een heel kort geluksmoment en dan weer 
terug in de oefening. Ik wist dat Lia in ver-
wachting was van ons 2e kind en we hadden 
afgestemd dat ik toch met deze reis mee kon. 
Daar ben ik Lia nog steeds dankbaar voor, niet 
wetende dat ik in 1986 nogmaals een Oostreis 
zou maken. 
Het weekeind, na de oefening bij de ‘horserace’ 
ben ik wel even doorgezakt. De volgende och-
tend werd mij nog wat geld gebracht dat ik had gewonnen en dat was een welkome bijdrage 
aan de uitgaven van de vorige avond. Pas 3 weken later, in de volgende haven Wellington, 
kreeg ik het geboortekaartje met daarop de naam Friso.

3. Net voordat wij wilden afmeren in de hoofdstad van Nieuw 
Zeeland, Wellington, was er een MayDay binnengekomen. Er 
bleek een klein jachtje op drift te zijn met een vader en zoon 
aan boord. De Cdt besloot resoluut rechtsomkeert te maken 
en allen weer op post in de commandocentrale en elders om 
zo spoedig mogelijk het jachtje op te sporen. We voerden echt 
‘full speed’. Ik had verbinding met een MPA die aan het zoeken 
was. Op een gegeven moment het bericht :”jachtje gezien”. 
Direct het plot gemarkeerd met de positie van de MPA en op 
weg naar die positie. Het was een race tegen de klok vanwege 
de schemering die al inzette. Net voor het echt donker werd 
kregen we het jachtje visueel en nog even later hadden we 
het op sleeptouw en de vader en zoon aan boord om bij te la-

ten komen van hun hachelijk avontuur. De volgende ochtend meer-
den we af in Wellington waar de media ons opwachtte. Die avond 
waren we op vele plekken in de stad te gast om dit heugelijke feit te 
vieren.

Het zijn mooie herinneringen die wij delen. En 
Lia, die ik in 1968 op NAVGIS ontmoette is nog 
steeds aan mijn zijde en we zijn alweer ruim 
52 jaar gehuwd en hebben het geluk van twee 
kinderen en 4 kleinkinderen.

Gezondheid is wat wij iedereen toewensen. Tot bij een volgende reünie.

Hartelijke groet,  
Co en Lia

 ‘Over to Paddles’
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MAYDAY, MAYDAY, WE HIT THE SHIP!!!
Helikopter in de problemen

Piet Duivestein
Tijdens de Joegoslavië oorlog waren marineschepen van de NATO actief in de Adriatische Zee. 
Zo ook Hr.Ms. De Ruyter waar ik in 94-95 was geplaatst. Op een zonnige achtermiddag was ik 
chef van de wacht in de commandocentrale en wij kregen de opdracht om een vrachtschip te 
controleren op wapens. Er was op dat moment een wapenembargo van de VN van kracht voor 
de strijdende partijen aldaar.

Omdat het commando uitging van een zogenaam-
de “non opposed boarding” en onze mariniers de 
afgelopen nacht al in touw waren geweest werd 
besloten dat niet onze mariniers maar het scheeps-
team de boarding zou uitvoeren. De actie zou wor-
den uitgevoerd met onze Lynx boordheli en stond 
onder leiding van een scheepsofficier.

Onze beide fightercontrollers Andre en Paulus 
waren beiden in de CoCe aanwezig en omdat er 
gevlogen zou worden startte ik REVOX bandre-
corder 1 en zette nummer 2 “voice operated” op 
de noodfrequentie. Op de videocamera zag ik het 

helidek. Het was echt stralend weer, vlakke zee, prima zicht en veel zon. 

Op het helidek zag ik de voorbereidingen; de mensen van de boordvliegploeg waren druk bezig 
om de heli vliegklaar te maken en de piloot deed zijn pre flight checks. Deze vlieger was een 
echte showboy met een door de zonnebank gebronsd gelaat, coupe soleil, een vliegoverall vol 
met stickers ( pilots do it in the air enzo) en de onvermijdelijke Ray Ban zonnebril. 

Met veel interesse sloeg ik de activiteiten op het 
helidek gade en ik kreeg spontaan de slappe 
lach toen ik onze scheeps- Rambo’s aan zag ko-
men. Omdat een groot gedeelte van de beman-
ning oorlogswacht liep was ons boardingteam 
samengesteld uit wat hofmeesters, botteliers 
en andere non-combattanten en zij wilden eens 
laten zien dat zij ook echt operationeel inzet-
baar waren. Met vastberaden blik kauwgum 
kauwend en met de helm diep over hun zwart 
gemaakte gezichten voelden zij zich heel stoer 
in hun slecht passende gevechtspak . Met hun 
wapen in de aanslag (ja nu al!) naderden zij de 
heli om in te gaan stappen. Het tafereel deed 
me erg denken aan een derderangs Vietnam-
film.

De heli was nu gereed om te vertrekken en uit alle ramen en deuren staken geweerlopen terwijl 
de piloot zijn duim opstak en grijnsde zoals Tom Cruise dat in Top Gun deed. Soepel steeg de heli 
van dek op weg naar het vrachtschip. Ik ging verder met mijn werk en de Lynx van de Campbel-
town landde op ons schip. Na enige minuten sloeg de Revox aan en uit de speaker hoorde ik; 
MAYDAY,MAYDAY, WE HIT THE SHIP! ! ! De Engelse Lynx steeg meteen op om ruimte te maken en 
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Boardingteam maakt zich gereed
Foto NIMH

Lid van het boardingteam wordt afgezet op een te 
controleren schip

Foto: NIMH



Andre en Paulus waren al in actie. Wat was er gebeurd? Wel, op het moment dat de heli boven 
het schip hing en de officier als eerste langs de kabel van de winch naar beneden was gegaan, 
raakte de Lynx met zijn rotorbladen een staalkabel van een laadboom. Terwijl de boarding of-
ficier op het dek stond werd hij aan de kabel weer omhoog getrokken omdat de piloot snel weg-
vloog. Terwijl de heli terugvloog naar ons schip haalden de Rambo’s op de hand de ongelukkige 
officier omhoog en naar binnen. 

Onze VDO zat nietsvermoedend in de Longroom aan de koffie en de heli schoof het vliegdek 
op. Het was een wonder dat de Lynx veilig op dek stond want alle rotorbladen waren iets korter 
geworden en er kwam veel rook uit de motor. Ik zag op de camera de scheeps- Rambo’s uitstap-
pen. De helm scheef weggezakt en de zwarte camouflage verf uitgelopen als mascara van een 
vrouw van lichte zeden in de regen. Het geweer moedeloos achter zich aan slepend sjokten ze 
naar binnen. De vlieger volgde op enige afstand, van zijn zonnebankkleur was weinig over want 
hij zag erg bleek, sommige stoere stickers op zijn vliegoveral zaten nu los en terwijl hij zijn helm 
afdeed zag ik dat er van zijn modieuze kapsel weinig meer over was want het haar lag als een 
natte dweil over zijn schedel en zijn Ray Ban zat scheef op zijn hoofd. Het was een wonder dat er 
geen doden of gewonden waren gevallen. 

Ik heb me laten vertellen dat de gegevens uit 
de boordcomputer ( TANS en AFCS) later zijn 
gebruikt in de heli trainer op de Kooy, maar dat 
niemand van de daar aanwezige piloten het 
lukte om veilig te landen behalve dan onze pi-
loot die het in de trainer weer voor elkaar kreeg 
om hem veilig aan de grond te zetten. Toen ik 
probeerde informatie over deze gebeurtenis te 
vinden bleek er tot mijn grote verbazing geen 
letter hierover in het herinneringsboek te staan!

Dus ik heb alles uit mijn herinnering opgeschreven en enkele zaken aangedikt om de amuse-
mentswaarde wat op te krikken.
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Full Mission Flight Trainer (FMFT) voor de Lynx-
helicopter op het marinevliegkamp De Kooy in Den 

Helder bij ingebruikname
Foto: NIMH beeldbank
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Opmerkelijk
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Een iconische foto van Robert van Zeist uit 1986 bij een 'Slava'
Twitter: Robert Krom

Female pilot. This is ninja level flying. Don't tell me 
women are bad at parking.

Twitter: Hugh Keir

Lynx helikopter van Leander-klasse HMS Minerva
Twitter: Sleepy Greenie



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@mediahuis.nl).

Loopgravenoorlog Steekspel over afmeren marineschepen duurt al jaren 

Verbeten strijd over haven kost miljoenen

DEN HELDER  Over een maand 
loopt de pauze af die de rechter 
heeft ingelast in het geschil tussen 
het ministerie van defensie en de 
Inspectie Leefomgeving en Trans-
port.

ILT is een dienst van het ministerie 
van infrastructuur en waterstaat. 
Deze inspectie vindt dat de marine 
vergunningplichtig is en zich moet 
houden aan wet- en regelgeving 
voor het milieu en de veiligheid van 
omwonenden.

Defensie denkt daar anders over en 
liep na een jarenlange periode van 
onderhandelen en dreigementen 
een boete van een miljoen euro op.

In de Tweede Kamer is met ver-
bazing gereageerd op de ’verbeten 
juridische strijd’ tussen ambtenaren 
van twee ministeries. De PVV-
kamerleden Roy van Aalst en Ga-
briëlle Popken vroegen de ministers 
van beide departementen: ’Bent u 
het ermee eens dat het te gek voor 
woorden is dat de marine een enor-
me dwangsom van maximaal 1 mil-
joen euro boven het hoofd hangt, 
enkel en alleen omdat ze in de eigen 

marinehaven wil afmeren?’.

Nationale veiligheid
De bewindslieden antwoorden: 
’Defensie heeft een grondwettelijke 
taak om zorg te dragen voor de nati-
onale veiligheid. In de marinehaven 
van Den Helder liggen marinesche-
pen afgemeerd, waarvan een aantal 
operationeel gereed is om op ieder 
moment uit te kunnen varen’.

Om daaraan toe te voegen: ’Daarbij 
moet Defensie zich ook houden aan 
de relevante wet- en regelgeving. 
De ILT is verantwoordelijk voor 
het toezicht op de externe veiligheid 

en de naleving van milieuregels. 
Wanneer de inspectie van oordeel 
is dat sprake is van een overtreding 
van relevante wet- en regelgeving, 
dan moet zij in beginsel handha-
vend optreden. In dit geval heeft 
de ILT geoordeeld dat het afmeren 
van marineschepen een activiteit is 
waarvoor een vergunning nodig is’.

Al jaren
De inspectie beroept zich hierbij 
op jurisprudentie. Defensie heeft 
een omgevingsvergunning uit 2012 
die vernieuwd moet worden. Uit 
antwoorden op Kamervragen blijkt 
dat de ambtelijke loopgravenoorlog 

Kamerleden vergelijken het met de bizarre verhalen van Kafka. De Koninklijke Marine moet 
een dwangsom van een miljoen euro betalen om de schepen aan de eigen kades van de 
Nieuwe Haven te mogen leggen. Het steekspel tussen twee takken van de overheid speelt 
al bijna vijf jaar, maar gaat nu een nieuwe fase in.
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De marinehaven tijdens de feestdagen
Foto aangeleverd



al jaren speelt. In 2016 heeft de ILT 
naar aanleiding van verschillende 
inspecties in Den Helder schrif-
telijk aan Defensie meegedeeld 
dat de vergunning uit 2012 niet 
dekkend is, omdat de afgemeerde 
marineschepen daar niet onder zijn 
begrepen. De inspectie heeft de 
krijgsmacht daarom gevraagd voor 
afgemeerde marineschepen een 
vergunning aan te vragen met ook 
een risicoanalyse van de aan boord 
opgeslagen munitie.

Het is nogal wat om een risicoana-
lyse te eisen voor een wisselend aan-
tal oorlogsschepen - regelmatig ook 
buitenlandse - die wisselende hoe-
veelheden munitie bij zich hebben. 
Dit onderwerp is nooit eerder aan 
de orde geweest. De bewindslieden 
van Defensie en Infrastructuur en 
Waterstaat stellen in hun antwoord 
aan de Tweede Kamer: ’Hierna heb-
ben op ambtelijk niveau veelvuldig 
gesprekken plaatsgevonden tussen 
de ILT en Defensie, waarbij ook 
de landsadvocaat werd betrokken. 
Daarbij werd duidelijk dat beide 
partijen het inrichtingenbegrip ver-
schillend interpreteren’.

Speciale methodiek
Defensie vroeg onderzoekinstituut 
TNO in 2017 of het mogelijk was 
om een risicoanalyse uit te voeren. 
Een jaar later rapporteerden de 
onderzoekers dat de instelling voor 
de activiteit ’munitie aan boord 
van afgemeerde schepen’ niet kon 
terugvallen op reeds bestaande me-
thodieken. Hiervoor zou een speci-
ale berekeningsmethodiek moeten 
worden ontwikkeld.

Wie het feitenrelaas leest mag con-
cluderen dat de ambtelijke strijd 
over een reeks van jaren alleen al 

miljoenen gekost zal hebben aan 
werkuren, onderzoeksopdrachten 
en juridisch gesteggel.

De bewindslieden spreken over 
2017: ’Ook in deze periode hebben 

Geluidsonderzoek

Achter de schermen wordt nog steeds 
gepoogd tot een vergunningaanvraag 
te komen. De bestuursrechter heeft 
daar op aangedrongen toen hij een 
adempauze voorstelde tot begin januari 
2021. Volgens de krijgsmacht gaat dit 
niet lukken.

Bewindsvrouw Barbara Visser meldt: 
’Er kan nog niet worden vastgesteld dat 
de vergunningaanvraag op 1 december 
2020 compleet zal zijn, omdat TNO naar 
het zich laat aanzien het rapport over het 
voor de vergunning benodigde geluids-
onderzoek dan nog niet heeft afgerond’.

de ILT en Defensie op ambtelijk ni-
veau voortdurend overleg gevoerd. 
Deze overleggen betroffen onder 
meer de voortgang van de risico-
analyse van TNO en de voortgang 
van de overige voorbereidingen van 
een vergunningsaanvraag, waarin 
ook andere milieuaspecten aan de 
orde zijn zoals geluid en emissies’.

Eind 2019 heeft TNO de risico-
analyse in concept opgeleverd en 
gedeeld met de inspectie. In deze 
periode heeft de ILT de beslister-
mijn op het bezwaar en de begunsti-
gingstermijn tweemaal verlengd tot 
uiteindelijk 1 juni 2020. In augustus 
2020 heeft de ILT aanvullende 
vragen gesteld naar aanleiding van 
de concept-risicoanalyse, waardoor 
deze nog niet definitief is. Defensie 
voerde ondertussen ook gesprekken 
met de gemeente Den Helder en 
met verschillende ministeries.

Overeenkomst
Toch kwamen beide partijen niet 
tot een overeenkomst en werd 
afgelopen zomer duidelijk dat aan 
Defensie een dwangsom van een 
miljoen euro werd opgelegd. ’Een 
belachelijke schertsvertoning’, vin-
den de kamerleden Popkens en Van 
Aalst.

Chris Stoffer van de SGP mengde 
zich ook in de strijd. ’Het moet een 
vanzelfsprekendheid zijn dat mari-
neschepen kunnen aanleggen in een 
marinehaven zonder sancties’, stelt 
het SGP-Kamerlid. Hij drong aan 
op een overzicht van welke stappen 
precies zijn gezet in het afgelopen 
decennium.
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Dit is een 
belachelijke 

vertoning



Sensorsuite

Voor de fregatten worden door Thales 
nieuwe radars en vuurleidingslogica 
ontwikkeld. Aangezien de schepen met 
de modernste Sea Sparrow raketten 
gaan werken, zal Thales een sensors-
uite ontwikkelen. Staatsecretaris Visser: 
’Het nieuwe systeem is het antwoord 
op steeds snellere inkomende raketten, 
drones, cyberwarfare en geleide kanon-
munitie.’

DEN HELDER   Dat meldt staats-
secretaris Barbara Visser aan de 
Tweede Kamer.

Nederland is leidend in het project 
dat twee schepen voor de Konin-
kijke Marine en twee voor de Bel-
gische zeemacht moet opleveren. 
Generaal Verkerk pleitte een aantal 
jaar geleden al voor de aanschaf van 
een laserwapen.

Na een presentatie over een High 
Energy Laser zei hij: ,,Ik wil graag 
HEL aan boord van de vervanger 
van het M-fregat tegen hypersone 
missiles en swarming attacks.” Hy-
persone raketten gaan vijf maal zo 
snel als het geluid; swarming attacks 
zijn meerdere bootjes of drones die 
op een schip afkomen.

De Amerikaanse US Navy vaart al 
met een laserwapen rond, in Neder-
land zijn we nog niet zo ver volgens 
de bewindsvrouw van Defensie. 
Maar de voorbereidingen worden 
wel degelijk getroffen. Visser: ’Bij 
de bouw en ontwikkeling van de 
nieuwe fregatten is een groeipo-
tentieel nodig om ervoor te zorgen 
dat de schepen blijven opgewassen 
tegen de steeds veranderende drei-
ging. Dit heeft consequenties voor 
de inrichting en omvang van het 
schip. Op het gebied van wapen-
systemen wordt ruimte voorzien 
voor een High Energy Laserwa-
pen’, schrijft ze. Als een laser wordt 
aangeschaft, kan het van Duitse 
makelij zijn. Rhein Metall maakt 
een HEL-versie.

Radars
Kijkend naar het ontwerp van 
de nieuwe Duitse fregatten die 
ook door Damen gebouwd gaan 

MARINE Toekomstige schepen krijgen twee masten voor alle sensoren 

Laserwapen maakt debuut op nieuw M-fregat

worden, valt in het silhouet van de 
toekomstige M-fregatten op dat 
beide scheepstypen over twee mas-
ten beschikken. De eeuwenoude 
benaming scheepsmast wordt nu 
gebruikt voor de opbouw waarin 
radars en sensoren zitten. In het 
vorige decennium was één mast vol-
doende voor Nederlandse marine-
schepen. Nu staan er twee getekend 
op zowel het M-fregat als de Duitse 
fregatten.

Als de Koninklijke Marine met een laserwapen gaat schieten zal dat op de nieuwe 
M-fregatten zijn. Bij het ontwerp van vier schepen wordt ruimte vrijgehouden voor een 
High Energy Laserwapen.

Apparatuur
De reden daarvoor is dat er plaats 
gevonden moet worden voor steeds 
meer apparatuur. Wat staat er zoal 
ingetekend? Ultra High Frequency 
communicatie, sensoren voor elek-
tronische oorlogsvoering, 8-hoeki-
ge platen van de vuurleidingsradar 
waarmee raketten naar hun doel 
geleid kunnen worden, een (lucht-
doel)zoekradar. Daarnaast phased 
array radars, electro-optische en 
infraroodsensoren.

Bollen
Alsmede bollen voor (satelliet)com-
municatie en een T-vormige civiele 
navigatieradar. Aangezien de mas-
ten gesloten zijn, kan er ook nog 
verborgen apparatuur meegevoerd 
worden.
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Als een laser 
wordt aangeschaft, 

kan het van 
Duitse makelij zijn

Het ontwerp van het nieuwe M-fregat met twee masten. 
FOTO DAMEN



Franse botenbouwer maakt slechte beurt

DEN HELDER  Het Franse 
staatsbedrijf Naval, een van de drie 
gegadigden voor de vervanging van 
Nederlandse onderzeeboten, heeft 
in Australië geen beste beurt ge-
maakt. De kosten voor de aanschaf 
van twaalf nieuwe onderzeeërs uit 
de zogeheten Attack-klasse is op dit 
moment al ruim veertig procent ho-
ger dan bij de eerste raming in 2016.

Bovendien zou Naval zich volgens 
de Australische regering niet aan 
de deadlines houden waardoor het 
maar de vraag is of de vloot in 2030 
beschikbaar zal zijn.

In Australië gaan zelfs stemmen 
op om het contract met de Franse 
scheepsbouwer Naval op te zeg-
gen. In 2016 was met het project 
een bedrag van zo’n 40 miljard 
Australische dollars gemoeid. Vol-
gens de Australische regering is dat 
inmiddels opgelopen tot 69 miljard, 
omgerekend zo’n 44 miljard euro, 
terwijl het was begroot op 25,6 mil-
jard euro.

De Tweede Kamer sprak eind vorig 
jaar de wens uit de onderzeeboten 
zo snel mogelijk te vervangen, een 
zaak van nationaal belang, zo oor-
deelde de Tweede Kamer waarbij 

een voorkeur werd uitgesproken 
voor een Nederlands marinebouw-
cluster. De werven die meedingen 
naar de Nederlandse miljardenor-
der hadden daar al op geanticipeerd. 
Saab uit Zweden zocht daarvoor 
samenwerking met de Nederlandse 
marinebouwer Damen. Het Duitse 
tkMS heeft aangegeven de boten in 
Den Helder te bouwen samen met 
de Nederlandse toeleveranciers. De 
Naval Group sloot een alliantie met 
de scheepsbouwer IHC Merwede.

De beste kaarten voor de order 
waren al in handen van tkMS en 
Saab-Damen en de huidige ont-
wikkelingen met Naval lijken dat 
te versterken, ook al omdat de 
Nederlandse partner IHC geen 
ervaring heeft met marinebouw 
en in economische problemen 
verkeert. Dat sluit een keuze voor 

Naval overigens nog niet helemaal 
uit. De vervanging van de onder-
zeeërs betreft een miljardenorder 
en is daarom een politiek besluit 
op het hoogste niveau en dat maakt 
Naval ondanks haar broze reputatie 
nog niet kansloos. Iets soortgelijks 
gebeurde eerder met de bouw van 
nieuwe mijnenjagers voor Neder-
land en België.

Binnen Defensie is er irritatie 
over de besluiteloosheid rond de 
aanschaf van de vervanger van de 
Walrusklasse. De huidige onder-
zeeërs naderen het einde van hun 
levensduur.

Hoewel ze tussen 2010 en 2020 
zijn gemoderniseerd is de kans op 
slijtage van de ’drukhuid’ van de on-
derzeeboten aanwezig na dertig jaar 
varen en intensief gebruik op grote 
diepte.

Zeven jaar
Voor het ontwerp en bouw van de 
eerste onderzeeboot wordt zeven 
jaar uitgetrokken dus die zal pas 
tegen het eind van dit decennium 
beschikbaar zijn voor de vloot. De 
verwachting was dat de keuze voor 
een bouwer vorig jaar al zou worden 
gemaakt, maar bewindslieden heb-
ben laten doorschemeren dat het 
2022 kan worden.

Gegadigde voor 
bouw onderzeeërs 
wekt woede in 
Australië

Hans Brandsma
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Een onderzeeboot uit de Walrusklasse kruist de veerboot tussen Den Helder en Texel.
FOTO: DEFENSIE



ZR.MS. ZEELAND Als eerste grote marineschip ter wereld

Draagvleugel onder schip bespaart brandstof

DEN HELDER   De op een om-
gekeerde spoiler gelijkende uitbouw 
kan tien procent brandstof bespa-
ren, maar zorgt er ook voor dat het 
oorlogsschip stabieler op zee ligt.

Dat is een voordeel bij het landen 
en opstijgen van helikopters op het 
vliegdek. Met een verlaagde weer-
stand kan het schip bovendien een 
hogere topsnelheid met hetzelfde 
motorvermogen behalen. Volgens 
Defensie werkt de hull vane als een 
surfplank: het heeft profijt van een 
opgaande waterstroom.

Bij jachten en andere commerci-
ele vaartuigen wordt de hull vane 
al langer gebruikt, maar het is voor 
het eerst dat een oorlogsschip van 
honderd meter er mee wordt uitge-
rust. Patrouilleschip Zeeland krijgt 
in 2022 de eer. De kosten zijn aan-
zienlijk: circa twee miljoen euro. De 
draagvleugel wordt elf meer breed 
en voor de bevestiging dient de 
scheepshuid op een aantal plaatsen 
te worden geopend.

Defensie werkt samen met het 
Nederlandse bedrijf Hullvane aan 
de techniek. Het bedrijf ontving in 
2015 de Maritime Award voor hun 
ontwerp tijdens een jaarlijks evene-
ment waar innovatieve topprestaties 
uit de sector worden gepresenteerd.

Al enige jaren
Achter de schermen studeerden de 
Koninklijke Marine en de Defensie 
Materieel Organsatie (DMO) al 
enige jaren aan het plan voor een 
militaire versie van de hull vane. 

Het ging echter om proeven en 
experimenten waarbij ook de ma-
ritieme onderzoekers van Marin 
waren betrokken.

Dat een militaire draagvleugel an-
ders is dan een civiele, bleek toen 
de slipway van de snelle boot in de 
weg zat. Daar is een oplossing voor 
gevonden.

Volgens een artikel in Materieel 
Gezien, het personeelsblad van 
DMO, is nu de fase aangebroken 
waarin de hull vane in praktijk kan 

worden gebracht. Dat was nog wel 
even spannend, vertelt overste Ma-
rin van Herk die nauw betrokken 
was bij het project in het blad.

Potjes
„We willen innoveren bij Defensie, 
dus voor experimenten, simulaties 
en modelproeven zijn altijd wel pot-
jes te vinden. Maar zodra iets een 
succes blijkt, kijkt iedereen elkaar 
aan: waar moet het grote geld voor 
de implementatie vandaan komen?”

Uiteindelijk sloten de twee admi-
raals die aan het hoofd van de zee-
macht en DMO staan een deal.

De hull vane komt er en naar aan-
leiding van de resultaten met de 
Zeeland wordt verder gekeken naar 
andere schepen van de oorlogsvloot.

Het wordt volgens de deskundigen 
niet ondenkbaar genoemd dat bij 
het ontwerp van de nieuwe fregat-
ten een hull vane direct wordt mee-
genomen.

Door minder weer-
stand hogere top-
snelheid met het-
zelfde vermogen

Als eerste marine ter wereld gaan Nederlandse oorlogsschepen met een hull vane varen. Dat 
is een draagvleugel onder het achterschip die veel brandstof bespaart tijdens het varen.
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Linksachter is de draagvleugel zichtbaar op dit model. 
FOTO MARINE



Nieuwe sportfaciliteit voor personeel op marinehaven

DEN HELDER  De marinehaven 
krijgt een soort Cruyffcourt. Er 
wordt gewerkt aan een nieuwe 
buitenplek waar marinepersoneel 
kan sporten. Admiraal Kramer gaf 
eerder deze maand het startsignaal 
door de eerste spade in de grond te 
steken.

Het zogenoemde laycourt biedt 
verschillende mogelijkheden om 
te sporten. Er is een sprinttrack, 

mogelijkheden om op klimrekken 
en met gewichten aan ’strength and 
conditioning’ (functionele kracht-
training) te doen, ruimte voor 
balsporten als voetbal, volleybal en 
basketbal. Iets anders is Floor Ball; 
deze sport heeft wat weg van ijshoc-
key, maar dan op kunstgras en met 
plastic sticks.

Volgens personeelsblad Alle Hens 
omvat het playcourt ook een ’sur-

vival box’ met klimtouwen. Daarin 
kunnen functionele militaire trai-
ningen worden ondernomen.

In een overdekt gedeelte staat een 
zogeheten HITT-container voor 
krachttrainingen en hangen met 
water gevulde bokszakken. Initia-
tiefnemer is majoor der mariniers 
Erwin Maarhuis, die betrokken is 
bij de staf Fysieke Training & Sport.

Marine krijgt in 2022 een nieuwe centrale ziekenboeg
DEN HELDER  De marine krijgt 
een nieuwe centralez Ziekenboeg. 
Het centraal op de Nieuwe Haven 
gelegen gebouw dat CZB wordt 
genoemd, komt er zo uit te zien.

,,Dit is het meest recente beeld van 
het definitieve ontwerp van de nieu-
we CZB; dus meer dan een artist 
impression”, meldt woordvoerder 
Bernd Roelink.

De start van de bouw staat gepland 
voor het tweede kwartaal van 2021. 
De verwachte oplevering zal medio 
2022 zijn.

Roelink: ,,Het betreft een moderne 
medische faciliteit voor het perso-
neel van de zeestrijdkrachten.”

De huidige ziekenboeg stamt uit 
1976 en werd destijds midden op 

het haventerrein gepositioneerd.
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Nieuwe Haven Den Helder
FOTO: Defensie

Het ontwerp voor het gebouw.
BEELD MARINE



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

Maritieme helikopter Lynx zwaait af - De-
fensie heeft dinsdag 11 september 2012 in 
Den Helder afscheid genomen van de Lynx. 
Na bijna 36 dienstjaren is de maritieme heli-
kopter uit dienst gesteld op Maritiem Vlieg-
kamp De Kooy. De NH90 neemt de maritieme, 
transport- en zogeheten search and rescue 
(SAR)-taken op termijn over. 

Lynx-helikopter - Al tientallen jaren gebruikt 
Defensie helikopters van het type (Westland) 
Lynx. Deze helis zijn gestationeerd op Mari-
tiem Vliegkamp De Kooy, bij Den Helder en 
worden ingezet voor puur militaire, maar ook 
civiele (reddings) operaties.

Westland Wasp - De Wasp was een kleine 
onderzeebootbestrijdings helikopter uit de 
60-er jaren, van Britse makelij.

Spel of werkelijkheid - Wervingsfilm voor de 
Koninklijke Marine uit 1989. Met o.a. Jeanette 
Morang en L-fregat Hr.Ms. Jacob van Heems-
kerck.

Lynx bij Westeinde Ziekenhuis - Landing en 
vertrek Lynx marine helikopter bij het Wes-
teinde ziekenhuis te Den Haag op 15 maart 
2006.
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https://www.youtube.com/watch?v=05RpsLR56HU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UyKReJiEs2I
https://www.youtube.com/watch?v=BdCIb8v_01k
https://www.youtube.com/watch?v=W9dI-HUc3To
https://www.youtube.com/watch?v=PtbYM-4cFzo


IRINI boarding  - De helikopter van FGS Ham-
burg - EU NAVFOR MED - voert een boarding 
uit in internationale wateren 150 km noord 
van Libië. De MV Royal Diamond 7 wordt 
verdacht van schending van het VN wapen-
embargo dat geldt voor Libië.

Portuguese Lynx on Norwegian ship - A Su-
per Lynx helicopter from the Portuguese NRP 
Corte Real (F332) conducts landing/takeoff 
drills aboard the Norwegian frigate HNoMS 
Helge Ingstad (F313) in the North Sea during 
exercise Trident Juncture 18 on October 26, 
2018.

Westland Multi-Role Lynx - The story of 
the Lynx helicopter up to the mid 90's. From 
early testing and the first flight, to operations 
worldwide with numerous navies. From war 
operations in the South Atlantic and the Gulf 
to the introduction of many advanced tech-
nologies including BERP blades.

Ship Helicopter Operating Limits - This vi-
deo shows a landing conducted by a Test Pilot 
and Flight Test Engineer during development 
of Ship Helicopter Operating Limits for the 
Lynx Mark 90B helicopter onboard the KNUD 
RASMUSSEN class Offshore Patrol Vessel.

Demo Lynx helikopter - Een demo vlucht 
van Lynx SH-14D (279) op 3 novenmer 2011 
gefilmd vanaf Hr.Ms. De Ruyter.
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https://www.youtube.com/watch?v=bC2XIGMI2kM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8V_zotIiIpg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CYr-luUlwg0
https://www.youtube.com/watch?v=6KQBzqRjIIk
https://www.youtube.com/watch?v=Nvu3nn0w5h0


Marine voorlichtingsfilm - Een film over 
het werken en leven aan boord van Hr.Ms. 
Van Speijk (F802) en Hr.Ms. Van Galen (F803) 
opgenomen tijdens de vlagvertoonreis rond 
de wereld in 1970.

HrMs Tjerk Hiddes - Amateurfilm van een 
sportmiddag en de 2000ste  deklanding van 
de scheepshelikopter Westland WASP 238 van 
Vliegtuigsquadron 860 op het helikopterdek 
van het schip aan boord van Hr.Ms. Tjerk Hid-
des in het najaar van 1971.

Westland Wasp operational - The Westland 
Wasp entered into service with the Royal 
Navy in 1963. Its design enabled it to be ope-
rated from small ships in poor weather con-
ditions. A total of 98 were built and service 
continued well into the late 80s.

Westland Wasp - Vliegkunsten van een En-
gelse Westland Wasp.

Afscheidsvlucht Lynx - Een speciale forma-
tievlucht ter afsluiting van het Lynx tijdperk. 
vond plaatst in 2012. De formatie startte bij 
Scheveningen met 2 SH-14D Lynx helikopters, 
een WT-9 Dynamic en uiteindelijk 2 Harvard 
vliegtuigen. De laatste bestemming was MVK 
de Kooy.

- 41 -

https://www.youtube.com/watch?v=xA0rxJvNucs
https://www.youtube.com/watch?v=BsEJWwj0mXE
https://nimh-beeldbank.defensie.nl/films-media/detail/d9b95607-5222-f87e-5c12-1d7c13aaf591/media/5caf466f-f837-129d-9da2-64078e352a86?mode=detail&view=horizontal&q=wasp&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_mediatype:%22Films%22&filterAction
https://www.youtube.com/watch?v=e_RHwpRStSg&list=RDCMUCH3SEWLK3Kog6tIdqMIhfyA&start_radio=1&t
https://nimh-beeldbank.defensie.nl/films-media/detail/9469afb0-5eba-11e1-88e0-deb8a456e588/media/07420505-7c6c-a1ec-5596-a09e99ee5e86?mode=detail&view=horizontal&q=wasp&rows=1&page=2&fq%5B%5D=search_s_mediatype:%22Films%22&filterAction


De Ruyter
De tocht naar Chatham
Voor de grootse viering (de Engelsen spreken daarentegen liever over herdenking) van de 
Tocht naar Chatham 350 in 2017 heeft de Stichting  Michiel de Ruyter vele commerciële initia-
tieven ontwikkeld. 

In beperkte mate zijn ook nu nog de stripboeken in zowel NL- als UK-versie bij de Stichting te 
verkrijgen. 

Dit stripboek is te bestellen door een mail te sturen naar stichting@deruyter.org onder ver-
melding van aantal exemplaren/versie/naam/postadres en een bedrag van €10 + € 3,65 porto 
per exemplaar over te maken naar: 

Stichting M de Ruyter 
NL 30 ABNA 0642 3675 82 
ovv Stripboek NL Tocht naar Chatham 
of voor de Engelse versie: ovv Stripboek UK Battle of Medway

Na ontvangst op de rekening van de stichting wordt uw bestelling opgestuurd.

TIP
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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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https://www.ngid.nl
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