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BEKENDMAKING BESTUUR <nr>/<jaar>

De pandemie voorbij
Het is alweer april en tijd voor een nieuwe nieuwsbrief, de tijd vliegt!
Het wordt voorjaar en de wereld ziet er nu wat zonniger uit, hoewel …..
Eindelijk lijkt het erop dat we de coronaproblemen overwonnen hebben en het
is mooi om te constateren dat we zonder enige beperking weer naar restaurants,
theaters en sportwedstrijden mogen gaan. Voor ons als stichting houdt dit in dat de
plannen voor een nieuwe reünie concreet zijn geworden, dit is natuurlijk prachtig
nieuws en u kunt er meer over lezen in deze nieuwsbrief.
Zoals gezegd; de wereld ziet er wat zonniger uit, maar dit geldt niet voor de stabiliteit
in deze wereld. Het is verschrikkelijk wat er gebeurt in Oekraïne en het lijkt misschien
wel ver weg maar onze NATO partner Polen grenst aan dat land. Jarenlang van onverantwoord bezuinigen op defensie in Europa heeft tot gevolg gehad dat Poetin zich
sterk genoeg gevoeld heeft om tot de aanval over te gaan en zijn buurland binnen te
vallen. Ook in ons land heeft de bezuinigingswoede Defensie heel hard geraakt, kijk
naar onze marine; onze vloot was nog nooit zo klein in omvang en de vervanging
van eenheden als onderzeeboten en fregatten is veel te lang uitgesteld. Deze maand
werd bekend dat 2 van de 4 onderzeeboten uit de vaart worden genomen om de 2
overgebleven boten van onderdelen te kunnen voorzien, de eerste nieuwe boten
worden verwacht tussen 2034 en 2037. Dit houdt in dat er gevaren gaat worden met
onderzeeboten van meer dan 40 jaar oud!
Maar het schijnt dat men in Den Haag nu toch is wakker geschrokken, opeens komt
er geld bij en moet de 2% NAVO norm gehaald worden. Dat is een positieve ontwikkeling natuurlijk , maar het is triest dat daar een bloedige oorlog voor nodig is. Maar
al komt er veel geld bij, het zal jaren duren voordat de gevolgen van deze inhaalslag
zichtbaar worden. Op korte termijn wil men wel de salarissen voor militairen verhogen en dat is hard nodig ook. Het valt me trouwens op dat ik geen actualiteitenprogramma op TV kan aanzetten zonder dat ik daar een militair in uniform zie zitten om
toelichting te geven over de oorlog in Oekraïne. Blijkbaar heeft Hilversum Defensie
ook ontdekt.
Maar terug naar de nieuwsbrief, deze ziet er weer prachtig uit en het thema voor
deze editie luidt; belevenissen en verhalen. Ik weet uit ervaring dat daar een bijna
onuitputtelijke voorraad van is binnen de marine.
Ik wens u allen veel leesplezier !
Uw voorzitter,

Piet Duivestein
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Ledenadministratie
Sinds een paar maanden heb ik, Nienke Laane, de ledenadministratie overgenomen van Gerrie
Legué. Inmiddels zijn er wat nieuwe leden bijgekomen en sommige hebben een adreswijziging
doorgegeven. In totaal heeft de stichting NGID nu 272 leden.
Wist u dat de stichting ook een Facebookpagina heeft? U kunt die vinden via de link: https://
www.facebook.com/groups/stichtingngid. In deze groep treft u wellicht (oud)collega’s aan die
u al een tijdje uit het oog verloren bent. 170 leden zijn momenteel lid van deze Facebookgroep.
Hieronder zijn ook leden die (nog) geen lid zijn van de stichting NGID, maar wel op enige wijze
in de commandocentrale gewerkt hebben. Zij vinden het leuk op deze wijze in contact te komen
en te blijven met (oud)collega’s. U hoeft geen lid te zijn van de stichting NGID. Maar om de groep
zuiver te houden voor (oud) commandocentralepersoneel, moet u wel een paar vragen beantwoorden. Beantwoordt u die niet, wordt uw aanvraag geweigerd.
Heeft u wijzigingen door te voeren in uw persoonsgegevens? Geeft u die dan door aan mij, via
secretaris@ngid.nl. Bent u op zoek naar een (oud)collega, dan kunt u zelf de ledenlijst op de
website checken of hij/zij lid is van de stichting NGID. U heeft hier een wachtwoord voor nodig.
Het wachtwoord is op te vragen bij mij of een van de andere leden van het bestuur.

Nienke Laane
Reünie 2022,
Beste oud collega's,
Zoals beloofd in de vorige nieuwsbrief zou ik u op de hoogte houden over de voortgang van de
reünie. We leven weer in een open maatschappij de Corona maatregelen zijn grotendeels opgeheven, tevens neemt het aantal positieve corana besmettingen verder af. Het bestuur heeft dan
ook besloten om de reünie te laten doorgaan.
Half april heeft het bestuur een vergadering, daarin zal o.a. het definitieve programma voor de
reünie worden vastgesteld. De uitnodigingen waarin u zich voor deze dag kunt aanmelden zullen waarschijnlijk eind april via email of post worden verstuurd.
Het programma komt er waarschijnlijk als volgt uit te zien
1100 - 1130 Ontvangst in gebouw Dukdalf
1130 		
Opening van de dag door onze voorzitter
1145 - 1500 Reünie
1500 - 1600 Nasi maaltijd
1600 - 1630 Afscheid nemen
1630		Einde reünie
De Reünie vindt plaats op 9 juni in gebouw Dukdalf, adres Hoofdgracht 4 1781 AA op
Willemsoord (oude Rijkswerf ) te Den Helder.
Namens het bestuur,

Peter van der Niet
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Stickers ingezonden door Richard
Bakelaar en afkomstig van redactie.
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Deze nieuwsbrief van de Stichting NGID is in lijn met het doel van de stichting t.w. het bevorderen en het onderhouden van contacten van personeel, die daadwerkelijk als NGID’er, RAPP’er,
VLKNST, OBD'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 nieuwsbrief te maken met zoveel mogelijk informatie 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.
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

Als rode draad voor deze nieuwsbrief hebben wij gekozen voor:
‘Belevenissen en verhalen’
Na de vorige twee nieuwsbrieven over de begintijd met inbegrip van de eerste opleidingen,
ligt in deze nieuwsbrief de focus op 'alles wat een NGID'er zoal kan meemaken'.
We baseren ons hierbij zoveel mogelijk op uw (ingezonden) ervaringen.

Bron: Beeldbank NIMH

Ook deze nieuwsbrief staat weer bol met van alles dat te maken heeft
met de NGID. Of het nu mooie video's betreft (blz 6 en 7), historisch
is (blz 9 e.v.), of alles wat rechtstreeks met de NGID te maken heeft
(vanaf blz 15), er is weer voor ieder wat wils in deze nieuwsbrief te
vinden.
Een greep uit de onderwerpen: een stukje historie over de voorlopers
van de Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG 1), oefening MATCHMAKER, is te vinden vanaf bladzijde 10. Op bladzijde 16 vindt u de
reacties van lezers op vorige brieven. Hoe zag de vuurverdeelkast op
een Van Speijk klasse fregat er ook al weer uit? Kijk op bladzijde 19. Indien u nog de behoefte heeft zich aan te melden als 'Jeugdig Scheepsvolk' dan kunt u terecht op
bladzijde 20. Op bladzijde 23 is een (geanonimiseerde) cijferlijst te zien van een RAPP opleiding
uit 1966 en vanaf bladzijde 24 een paar artikelen uit de Noordhollands Dagblad/Helderse Courant. En uiteraard is er nog veel meer en dat is m.n. mogelijk gemaakt door de vele inzendingen
van lezers. Veel leesplezier toegewenst.
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Waar je vroeger dagen en soms weken op moest wachten is nu binnen een muisklik aanwezig. Geen blauw schrijf papier en zoekgeraakte postzegels meer maar bijvoorbeeld een ‘slimme telefoon’ is alles
wat nu nodig is.
Met deze rubriek willen wij u een voorzet geven maar mocht u interessants of wetenswaardige video’s ontdekken waarvan u vindt dat
iedereen die moet zien dan houden wij ons aanbevolen.

In de 70er jaren was het nog dolle pret op de
jagers maar waren er ook achterblijvers.
In deze korte video, gemaakt door de Audiovisuele Dienst, zien we een jonge meid te
wachten op haar geliefde en o, o wat is ze blij
als het schip terugkeert.

De toenmalige Hr. Ms Karel Doorman (R81), ons enige vliegdekschip.
Een 20 minuten durende video welke wordt opgeluisterd door
het Marinierskapel. Wie weet ziet u nog bekenden.

Met deze video gaan we terug in de tijd en wel naar 1917.
Uiteraard was de kwaliteit niet al te goed en hadden ze nog
nooit van HD gehoord maar toch geeft het een goed beeld
van de omstandigheden. In zwart/wit, dat dan weer wel.

Hoe was en ging dat ook alweer?
Olieladen achteruit.
Kijk en geniet.

MOK Hilversum. Mei 1973 opendag met Pa,
Ma, Wilco en broer Nico heeft gefilmd.

-6-

Wervingsfilm uit 1969 waarbij de nadruk ligt
op de techniek aan boord.
Een van de reacties op deze commercial was
dat het destijds techniek veel meer 'hands on'
was dan tegenwoordig.

HMS Northhumberland was op patrouille in de
Noord Atlantische Oceaan en 'volgde' daarbij
een Russische onderzeeboot. Een cameraploeg
die aan boord de bemanning volgde, legde het
moment vast dat de onderzeeboot de towed
array van de Engelsman raakte.
Wel vaker lanceerden de luchtverdedigers van
de Koninklijke Marine raketten van de types
Evolved NATO Sea Sparrow (ESSM) en Standard
Missile-2 (SM-2). Veel minder kwam het voor dat
het anti-scheeps projectiel Harpoon een lanceerbuis verliet.
We verlaten de haven van Den Helder en zetten koers naar de eerste bestemming: New
York. Bekijk deze eerste aflevering waarin we
je meenemen in het leven aan boord van Zr.Ms
van Speijk. Zijn er dingen die jij graag zou willen
weten over het leven aan boord?

Mijn marinetijd - de mooiste tijd
Een ongeveer 15 minuten durende foto impressie van de marinetijd aan boord van Hr.Ms.
Overijssel. Allelei belevenissen, reizen, oefeningen en het leven en werken aan boord komen
aanbod.

Flaneerkade wordt
Francien de Zeeuwpromenade
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Koninklijke Marine in beeld
J. Mulder | Nederlands | Paperback | 9789080782273 | Druk: 1 | maart 2009 | 128 pagina's
De vijftiger jaren kenmerkte zich doordat in 1950 Soekarno
de eenheidsstaat Indonesia uitriep. Nieuw-Guinea was nu
nog het laatste koloniale bezit in het gebied. De Korea-oorlog, de Nieuw-Guinea kwestie en de vorming van de Westerse Unie die later zou uitgroeien tot de Noord-Atlantische
Verdragsorganisatie (NAVO).
De Koninklijke Marine was in de jaren vijftig druk doende
met de bouw van een nieuwe zeemacht. Dankzij de hulp
van de Verenigde Staten kon de marine in de jaren vijftig
een vloot met als kern twee smaldelen opbouwen. Ook kwam in deze periode de Nederlandse
scheepsbouw weer op gang, waarna gaandeweg de eerste naoorlogse marineschepen die in
eigen land ontworpen en gebouwd werden in dienst kwamen.
J. Mulder | Nederlands | Hardcover | 9789080782242 | Druk: 1 | april 2006 | 144 pagina's
Het decennium 1960-1969 was een roerige tijd voor de
Koninklijke Marine. Internationaal was er een Koude Oorlog
tussen het Westen en het Oostblok, waarbij het Westen haar
strijdkrachten had gebundeld in de NAVO.
Dit fotoboek brengt het decennium 1960-1969 weer even
tot leven. Gevoelens van nostalgie en een hang naar het
verleden; die goede oude tijd!
Onbekend | Nederlands | Paperback | 9789080782235 | Druk: 1 | januari 2004 | 128 pagina's
Een fotoboek over de schepen van de Koninklijke Marine
1970 - 1979. Een periode die zich kenmerkte door grote
veranderingen. De laatste generatie onderzeebootjagers
deed weliswaar nog volop dienst, maar de nieuwe generatie
diende zich al aan. In de toekomst zou het fregat de ruggengraat van de vloot gaan vormen. De professionele fotografen van de marine, L. van Ginderen en vele anderen maken
dit boek met hun bijdragen tot een bijzonder document.
Onbekend | Nederlands | Paperback | 9789080782259 | Druk: 1 | januari xxxx | 128 pagina's
In dit fotoboek over de vaartuigen van de Koninklijke Marine staat het decennium 1980-1989 centraal. Een periode
van vernieuwing van de vloot was begonnen, ingezet door
de steeds snellere ontwikkeling van de techniek. Binnen
de NAVO werd de Koninklijke Marine erkend als vooraanstaand en toonaangevend. Men was terecht trots op het
materieel.
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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.
Zeer vele gewoonten en gebruiken zijn in paragrafen, reglementen en
bepalingen artikelsgewijs omschreven in de z.g. Verordeningen Koninklijke Marine, kortweg VKM 1, 2 en 3 genoemd; een 30 a 40 tal boekjes
met rood-, wit- en blauwlinnen rug. Er zijn orderboekjes zoowel voor
de schepen afzonderlijk (meestal bedoeld voor dagelijksch gebruik) als
voor de commandementen Willemsoord, Soerabaja e.a.; er zijn Indische
Voorschriften, vlootorders, uitgaande van het dep. v. defensie, circulaires voor de zeemacht en ten slotte is er een heele serie handleidingen of handboekjes.
Alles bijeen vormen deze voorschriften en bepalingen een kleine bibliotheek. Daaronder zijn dan nog niet gerekend de rekening-courantboekjes der officieren, de zakboekjes der onderofficieren en manschappen,
de conduiteboekjes, de ziekteboekjes, de O.B.A.'s (orders van blijvenden aard), havenreglementen, dagelijksche orders, enz.
Wil men een volledig overzicht geven van de gewoonten en gebruiken
bij de marine, dan zou men al deze „papieren kinderen" min of meer
uitvoerig moeten raadplegen. Maar zelfs dan nog zou men geen volledig
inzicht hebben, want er zijn vele ongeschreven gewoonten en gebruiken,
traditioneel gehandhaafd door vele eeuwen heen.
Er was in onze marine nooit sprake van een overwegenden Spaanschen
invloed (Tachtigjarige Oorlog ) of Franschen invloed (Napoleontische
tijd); vanzelf, neen zeker niet, van een. Engelschen invloed. Ze had
door de veelvuldige oorlogen tegen Engeland geen schijn van kans, noch
in het verleden, noch in het heden. Wel kan gezegd worden, dat de invloed der Nederlanders merkbaar was in buitenlandsche marines, — Rusland, Duitschland (Brandenburg Pruisen), Japan — die Nederlanders en
hun ervaring voor den opbouw gebruikt hebben en zich met de Hollanders
verstaan hebben.
Er zijn in onze marine natuurlijk wel momenten geweest, dat bepaalde
stroomingen merkbaar waren, doch aan boord en bij haar eskaders werd
de politiek steeds verre gehouden. En zoo er in de geschiedenis der
marine al momenten zijn aan te wijzen, dat aan boord van sommige schepen een van de Nederlandsche gedragslijn afwijkende opvatting werd
gehuldigd of nageleefd, dan keerde men toch altijd na korten tijd naar
den eigen Nederlandschen aard terug.
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7e jaargang, nummer 3
maart 1965
MATCHMAKER SQUADRON.
Boze tongen beweren dat ratten en mensen het grootste aanpassings
vermogen hebben. Aan dit gezegde moest ik wel denken toen ik van de
ene dag op de andere, plotseling ging varen met Hr.Ms. “Overijsel” en
me iet of wat aangeslagen liet overspoelen door enorme hoeveelheden
boeken en papieren die allemaal betrekking hadden op de NATO-oefening “Pilotlight”. Het aanpassingsvermogen mag dan zo groot zijn, na
de hierboven zo simpel vermelde “linkse directen” waren er voor mij
beslist meer dan 10 seconden nodig om 1wat waggelend en in de touwen
hangend op te staan.
Nu is de “hoofdpijn” over en “Pilotlight” achter de rug zodat we ons
met frisse moed kunnen gaan bemoeien met het “Matchmaker-squadron”,
de naam van het NATO-squadron, samengesteld uit HMS “Leander” (Engeland), HMCS “Columbia” (Canada), Hr.Ms. “Overijssel” en USS “Hammerberg”
(Amerika). Alle 4 schepen zijn voorzien van een NATO- ster in de schoorsteen als zichtbaar teken van het “behoren tot èèn grote familie”;
niet direct zichtbaar maar niettemin duidelijk aanwezig is de “MATCHCRONORD", een soort VISMA, uitgegeven door de Engelse captain V.G.
McLeod, hij is n.l. de commandant van het Matchmaker-squadron, of, voor
ingewijden, COMMATCHRON.
Als we de schepen van het squadron persoonlijkheid toekennen
dan kunnen we spreken van een
gemengd gezelschap. De Engelse
juffrouw Leander steelt ongetwijfeld de show. Door iedere jury
zou zij direct gekozen worden tot
miss MATCHRON, ze is mooi en alles
zit er op en aan; zelfs de helicopter. De commando centrale is
een juweel dat juffrouw Leander
siert en PRI W. (bill) Dawson is
met recht trots op zijn uitrusting. Hopelijk zal het aan boord van Hr.Ms
"Van Speijck” t.z.t. niet minder zijn. HMCS “Co1umbia” is een prachtig
nieuw fregat van de Canadeese marine. Het is een sierlijk schip en bij
de bouw is duidelijk rekening gehouden met een eventuele atoomoorlog.
De opbouw is zoveel mogelijk "rond" gehouden. Ik geloof niet dat
ik defensie geheimen verklap als ik zeg dat deze beide schepen een
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geweldige sonarinstallatie hebben. Hr.Ms. Overijssel is bij onze lezers
wel bekend en het is dan ook niet nodig om hier over ons schip uit te
wijden. We zoeken nog een beetje onze plaats in dit Engels sprekend
gezelschap, maar we zullen die plaats heel beslist vinden en ook al is
ons schip niet zo nieuw als de hier voor genoemden en is het GI-team
op dit ogenblik minder geoefend dan dat van de “Leander”, we kunnen
allicht laten zien dat we bereid zijn om te leren en een goede leerling
overtreft tenslotte de meester. Wat de artillerie betreft spant Hr.Ms.
“Overijssel in ieder geval de kroon. Niet alleen de bewapening maar bij
de gehouden schietoefeningen ook in het schieten.
En dan tenslotte USS “Hammerberg”. Van dit schip is op het ogenblik
nog weinig te vertellen. Ze is niet meer zo heel jong en in de commandocentrale worstelt chief J. Roy met het kleinste GI-team van MATCHRON
en 1 (èèn) plottafel tegen de problemen die “Pilotlight” met zich meebracht. Want probeert U maar eens de plots in te leveren van het generaalplot, het tactischplot en het OBplot plus een uitgebreide “narrative”, als je èèn plottafel hebt en 8 RAPP’s.
Sw.-

HMCS Columbia 260
Bron: Government of Canada

'Welcome to Norfolk' enveloppe
ter gelegenheid bezoek van het
Matchmaker Squadron aan Norfolk
juli 1965, met stempel Koninklijke
Marine (duidt op Hr.Ms. Overijssel).

Enveloppe Matchmaker I Squadron 1965
Bron: Ebay
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USS Hammerberg DE-1015
Bron: Wikipedia

MATCHMAKER
De voorloper van STANAVFORLANT en SNMG I
Begin 1965 gaven Canada, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten invulling
aan het voorstel onderzeebootbestrijdingseenheden beschikbaar te stellen voor de zes maanden durende 'MATCHMAKER' oefeningen in de periode 1965-1967. In totaal werden drie MATCHMAKER oefeningen gehouden.
Na het succes van het MATCHMAKER squadron werd december 1967 het groene licht gegeven
voor een permanent NAVO eskader, de Standing Naval Force Atlantic (STANAVFORLANT - SNFL).
Het Supreme Allied Commander Atlantic (SACLANT) kreeg toestemming het geheel op te starten.
STANAVORLANT begon 13 januari 1968 met een korte ceremonie in Portland. De eerste eenheden waren HMS Brighton, Hr.Ms. Holland, HNoMS Narvik en de USS Holder. Maart 1968 werden
HMCS Gatineau en FGS Köln toegevoegd.
Nederlands deelnemers aan de oefening MATCHMAKER II (1966) waren Hr.Ms. Drenthe (D 816),
Hr.Ms. Van Amstel (F 806) Hr.Ms. Noord-Brabant (D 810), Hr.Ms. Poolster (A 835) en Hr.Ms. Zeeleeuw (S 803). Het reisverslag van Hr.Ms. Drenthe is te lezen op de site van Onze Marine Vloot of
via deze koppeling.
Dit zou het wapenschildje van Matchmaker I geweest kunnen
zijn (naar vrije interpretatie van de redactie).
Gebaseerd op herinneringsspeldje van dit squadron.
(Bron: Lastdodo)

MATCHMAKER II

3 januari 1966 - 15 juni 1966
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YOUTUBE

Plastic
In de 70e jaren heb ik zes jaar lang bij de Koninklijke Marine veel zeeën en oceanen mogen bevaren. In deze tijd ging ik aan boord van Hr.Ms. Drenthe voor een jaar naar Curaçao, gelegen in het
Caribisch gebied. Vanaf onze thuishaven Den Helder voeren we via de Noordzee over de Noord
Atlantische oceaan richting het Caribisch gebied. Na het passeren van de meridiaan verwisselde
we onze blauwe uniformen voor het witte tropenuniformen. Langzamerhand kwamen we dan
ook in de Caribische zee aan.
Het was altijd weer een belevenis als je voorover op
het dek lag en bij de boeg van het schip dolfijnen
zag meezwemmen in de boeggolf. Sierlijk en met
een ongelofelijke snelheid zwommen ze dan heen
en weer soms ook hoog uit het water opspringend.
Ze waren goed te zien in het heldere blauwe water.
En dan ook nog de vliegende vissen, die vanaf de
golftoppen een stuk over het water vlogen. Na zonsondergang zag je dan ook nog eens de lichtgevend
algen in de golven hetgeen een zeer mooi schouwspel was. Wanneer ik vrij had zat ik soms uren aan dek in de zon en genoot ik van alles van wat
ik om me heen zag, alles zo puur en schoon. In het Caribische gebied heb ik ook nog gedoken
je zag dan schitterend veel vissoorten, mooi van kleur die in alle rust rond het prachtige koraal
zwommen dit alles zo schoon en helder het was een echte belevenis.
Ik weet ook nog goed dat het bij de Marine verboden was om iets overboord te gooien, zoals
een leeg blikje bier of frisdrank. Een bemanning van 180 personen produceerde natuurlijk ook
een berg afval. Dit Afval werd aan boord ingezameld, in grote zakken gedaan en aan boord
opgeslagen. Slechts etensresten, die makkelijk afbreekbaar waren mochten overboord gegooid
worden.

En dan nu zo´n 40 jaar later, drijft er tonnen aan plastic in de zeeën en oceanen. Er zijn schattingen dat er zo´n acht miljoen ton plastic per jaar in de wateren terecht komt. Zelfs de idyllische
stranden van bijvoorbeeld Bali in Indonesië liggen vol met plastic. Daar waar je eens zo mooi kon
zonnen en zwemmen, lig en zwem je nu tussen het plastic. Zelfs tijdens een vakantie in Egypte
zag ik dat de woestijn vol met plastic lag, hetgeen eenvoudigweg door een bulldozer onder het
zand werd geschoven.
Het is erg om te constateren wat er in 40 jaar op milieu gebied is veranderd. Wateren en landschappen zijn compleet vervuilt door met name plastic afval, wat zelfs tot een volksgezondheidsprobleem kan gaan worden. Ik ben dan ook van mening dat we moeten proberen om dit
probleem een halt toe te roepen om of het op te lossen, te beginnen bij ons zelf. Wees kritisch
bij uw aankopen, kijk eens of producten die in het plastic verpakt zijn, niet te vervangen zijn
door dezelfde producten in een milieuvriendelijke verpakking. Ook zouden de producenten van
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producten eens na moeten denken hoe
ze zo milieuvriendelijk kunnen werken en
verpakken. Verschillen zie ik al, bijvoorbeeld bij bestellingen via het internet. In
de ene verpakking zit als transport opvulmateriaal alleen maar plastic, bij enkele
andere verzenders is dit al vervangen door
gerecycled papier. Er is dus nog hoop.
Van mijn mooie schone tijd in het Caribisch gebied kan ik alleen nog maar dromen. Ooit komt het weer goed hoop ik.

Strand Bali

Ton van Rijnderhoff.

EMV 1973
Jachthaven 'De Boomhoek' van de marine
aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 224 in
Loosdrecht.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft deze jachthaven in 2014 verkocht voor € 1.555.000,-.
(bron: Rijksvastgoedbedrijf )

Foto's ingezonden door Onno Krabshuis
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tijd
Werkdagen
06.30 Overal voor zolderverdieping
07.00 Overal voor Benedenverdieping

tijd Zaterdagen
05.20 aanvang persmissiegangers volg.

regel. orderboek commandant 4/9
Ochtendschaften Reg. Caft
06.20 <--08.00 Stoot voor baksgewijs
07.00 <--08.10 Baksgewijs z.i.
08.00 <--08.30 Aanvang lessen en werkzaamh. 08.10 generaal schoonschip
09.00 Vlaggenparade(Zomerdienst)
09.00 <--09.30 Vlaggenparade (Winterdienst)
09.30 <--09.10 Gestrafteparade (Zomerdienst)
10.30 inspectie door de commandant
09.40
,
(Winterdienst)
E.M.V. heeft les
10.00 einde 2e les Koffiedrinken
11.30 Vastwerken
10.25
,
,
11.45 Sloep n/d wal, aanvang passagieren
10.30 Aanvang 3e les
indelen brandpiket
12.00 vastwerken, vaste werken, einde 4e les 11.50 Middag schaften volgens Regel. Caf.
12.05 Middagschaften V.G.S. Regel.
13.00 Appèl wachtsvolk, zieken en gestraften
13.00 Einde ,
12.30 Strafdienst
13.05 aanvang werkzaamheden
16.30 theewater volgens regel. cafetaria
13.10
,
5e les
17.00 Iedereen gekleed in daagsblauw
14.40 einde 6e les theedrinken
19.20 avondappèl wachtsvolk, zieken
14.55 ,
,
en gestraften kooien af
15.00 aanvang 7e les
20.00 Wacht opzetten
16.20 einde 8e les vastwerken
20.15 Sloep n/d wal
sluitronde
21.00 avondronde taptoe
16.35 theewater V.G.S. Regel. Cafetaria 22.00 Lichten uit avond lichten aan
16.45 Sloep naar de wal. Aanvang pass. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... ..............
...... ...............
Bron: W. van Opbergen
Bak 251 13295 2e divisie L12 (1959)
(overgenomen uit zijn aantekenschrift)
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t
r 1973 -1974 toen ik als Telegrafis
Mijn herinnering gaat terug naa
om de
commandocentrale was direct
geplaatst was op de Poolster. De
ut
exh
Als ik de wacht draaide in de tel
hoek van de radio- en telexhut.
achihet geratel van meerdere telexm
werd je soms helemaal gek van
gen op
er dan ook nog enkele verbindin
als
en
t
lich
ver
fel
er
s
wa
t
He
.
nes
was
aart op de facsimile binnenkwam
speaker stonden en er een weerk
beging dan ook graag even met het
het een kabaal van jewelste. Ik
rust
van
ocentrale waar het een oase
richtenplankje naar de command
ar dan
s gebogen over de plotkaart wa
was in schemerig licht. De NAGI'
oi
erd werden. Ik vond het een mo
ote
gen
ns
eve
geg
de
ven
bo
rste
onde
nt om even tot rust te komen.
gezicht en altijd een fijn mome
boordmaar misschien dat deze van de
Ik heb er helaas geen foto's van
helikopter ook wel mooi is.
Cor van Dongen
Ex KPLTLG Kon. Marine

Ingezonden
Ik heb de laatste nieuwsbrief met veel belangstelling gelezen. Het begon allemaal weer te leven.
Bedankt. Ik heb in de periode 1973/74 een jaar
boordplaatsing gehad en een (halve) Stanav
gevaren. Ik ben (met 69 jaar) nog steeds werkzaam als financieel/economisch adviseur in de
bloembollensector. Ik kom regelmatig in Breezand en omgeving en kan het dan niet laten
om even langs de oude scheepswerf te rijden
en zo mogelijk te lunchen bij Nogal Wiedes met
uitzicht op Texel en de Razende Bol.
Jammer dat Navgis aan de Dijkweg niet als
cultureel erfgoed bewaard is.
Fregat Hr.Ms. Isaac Sweers (1968-1990), deel
uitmakende van "Stanavforlant", 05-05-1973 na de
oefening "Marcot".
Bron: Beeldbank NIMH

Bedankt voor je inzet.
Groet,
Peter Kortekaas
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Willem Koenen - Zeeman's spullen

Er is van alles te zien op deze Pnterest bladzijde van Willem
Koenen, o.a.:
–– MOK Hilversum
–– Plaatsingen en wapenschildjes
–– Cartoons

(Klik op de poster voor mooie plaatjes)

Henk - Mijn militaire dienst

Een Pinterest bladzijde met groot scala aan
foto's van diverse aard, maar allemaal marine
georiënteerd. Van MOK Hilversum tot Den
Helder.
(Klik op de foto voor mooie plaatjes)

Deken - model KM
Inzender Onno Krabhuis
Plaat uit de kantine Hilversum (1963)
Inzender Richard Bakelaar

Maat etiket van een pendek
model KM
Inzender Richard Bakelaar
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Twintigurige werkweek bij marine in
werkelijkheid vaak driedubbele
Van onze medewerker
PIET VAN DER POL
DENHELDER- Een marineman aan boord van een varend
schip leidde geen lui leven. Want
als hij niet werkte, had hij wacht of
anders was hij wel bij een of andere
oefening ingedeeld. Uitslapen was
er nooit bij en zelfs op zondag
stond iedereen binnen vijf minuten
na overal (reveille) naast zijn bed.
Behalve de machinisten, want die
hadden een eigen wacht- en werkregeling en mochten na dag- of
hondewacht napitten.
Op zee werd vroeger zeewacht
gelopen. Dat kwam er in grote trekken op neer dat men vier uur wacht
had en acht uur vrij was, behalve
als de vrije tijd binnen scheepstijd
(werktijd) viel, want dan moest er
gewoon worden gewerkt. Om te
voorkomen dat iemand altijd de
hondewacht had, was de platvoet in
tweeën gedeeld: van vier tot zes uur
's middags en van zes tot acht uur
's avonds. Daardoor ontstonden er
zeven wachtperioden per etmaal en
dat zorgde voor de nodige roulatie.
De werkdagen waren betrekkelijk
kort. Van half acht tot half twaalf
’s ochtends en van twee tot vier uur
's middags. Maar dit moest men
eigenlijk meer zien als richttijden
want voor de meesten gold dat het
pas 'vastwerken' was als het werk
klaar was.
Niet iedereen liep zeewacht.
Zo hadden de meeste logistieke
diensten een eigen wachtregeling,
dat gold ook veelal voor de elektronische dienst. Dat wil niet direct
zeggen dat deze groepen een lui
leventje hadden. Voor hen gold dat
ze pas vrijaf hadden als het werk
klaar was en dat werd wel eens laat.
Zo zou er geen radiomonteur met
een biertje in het verblijf gaan zitten als belangrijke apparaten nog
defecten vertoonden. Natuurlijk

Als het schip in de haven aankomt, is het werk voor de meerploeg
nog niet gedaan

waren er altijd wel uitknijpers,
maar die werden dan door hun maten duidelijk op hun fout gewezen
met de vraag 'of ze soms passagier
aan boord waren'.
Toch konden de meesten die
geen zeewacht liepen dikwijls genieten van een zogeheten boerennacht omdat ze, evenals de boeren,
de hele nacht door konden slapen.
Natuurlijk was er onderling wel
eens jaloezie. Soms terecht omdat
niet iedereen het even zwaar had,
Zo wekte het wel eens afgunst als
machinisten overdag op dek lagen
te zonnen. Zij hoefden namelijk in
de uren dat ze geen wacht hadden
niet te werken, al moesten ze wel
eens piketwerk verrichten.
Dus ook zij maakten weken van
meer dan 56 uur. Deze uren brachten ze door in de vetpul, de benaming voor machinekamer of ketelruim. De werkomstandigheden
waren daar uitgesproken slecht.
Het stonk er, was er benauwd
heet en er heerste vooral altijd een
enorme herrie.
Piepers jassen
Buiten zijn eigen werkzaamheden werd iedereen regelmatig

Bron: Helderse Courant maart 1994
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ingedeeld bij algemene scheepswerkzaamheden. Zo moesten er vijf
dagen in de week aardappels worden
geschild, op maandag was het snert
en op woensdag werd de traditionele rijsthap geserveerd. Piepers
jassen had meestal heel wat voeten
in de aarde want als de bottelier de
aardappelen op dek gooide hielden
velen 'koppen weg' en zochten een
(schijn)karweitje ergens ver in het
schip op een praktisch onvindbare
plaats. Maar de provoost kende zijn
pappenheimers en wist er altijd wel
een paar aan dek te krijgen. Voor
iedere kop aan boord moest een
kilo aardappels geschild worden.
Eigenlijk veel te veel maar er werd
geschild met botte knipmessen die
iedereen had gekregen. Daardoor
werd er heel wat aan de aardappel
weggesneden. Leuk was het om te
zien hoe de Indische jongens altijd
van zich afschilden in plaats van
naar zich toe. Hun tempo lag hier
door nogal laag.
Als het schip voor de wal kwam
was er voor alle hens sjouwwerk,
want voeding, munitie en bier
moesten allemaal op 'het nekkie'
aan boord worden gesjouwd. Voor
al dit werk werd geen enkele compensatie of vergoeding gegeven.

Inzender: Richard Bakelaar

Vuurverdeelinstalltie Van Speijk-klasse fregatten
Ingezonden door Richard Bakelaar

Commandocentrale Van
Speijk-klasse fregatten
Bron: Beeldbank NIMH
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Wervinsposter Koninklijke Marine rond 1890 (overgenomen van origineel)
Bron: NIMH
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Gedeelte uit
brochure NAVGIS
Ingezonden door
Wim de Groot
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24 November 1954 -

Rèèèchts Richtèn

Ouderdag

NAVGIS 1955

Navgis - Maart 1955

Hopies gevaren!!

Middagrust

Op de boei Ouwe jo
ngens!!

Sportdag NAVGIS 19

57

Gekostumeerde
voetbalwedstrijd

Bron: foto album Marije van Urk
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GIO
ACP 165
RTF
Meld. pr prakt
Tact. pl.
Filt. pl.
Grid pl.
Gen. pl.
Lucht pl.
Air Raid Rep.
Tn. R.R.
Rad. toest.
Tn. Nav.
Engels
Gemiddeld

RAPP opleiding 6656, begin 25 april 1966 - einde 26 augustus 1966

A

B

C

69
72
75
80
52
53
51
70
54
59
68
89
67
61
52
57
59
71
64
60
73
63
64
47
61
44
62

60
68
90
88
68
44
46
72
52
89
88
89
75
52
79
70
84
87
82
73
79
79
60
68
80
68
89

75
88
78
99
97
70
71
63
81
94
71
92
89
70
68
77
88
93
82
48
86
82
66
75
78
43
35

47
63
75
73
30
23
52
58
59
61
38
53
68
57
42
63
55
75
48
65
51
40
35
51
51
25
42

96
83
80
88
74
65
74
97
70
92
82
82
90
75
72
72
65
92
76
85
82
92
83
69
70
63
40

63
88
70
89
74
45
43
75
67
86
69
94
79
69
80
69
52
98
70
67
78
76
65
79
60
70
59

80
96
94
69
67
82
85
79
59
88
70
94
77
63
85
69
70
90
75
92
85
59
60
47
83
46
68

40
76
69
51
42
40
51
57
35
80
63
78
80
73
80
79
57
70
74
60
70
58
51
52
63
45
29

62
74
76
72
73
80
82
73
89
88
82
86
88
79
85
80
41
82
77
74
79
93
84
77
88
76
72

60
59
60
85
61
58
58
59
56
75
66
70
75
57
58
40
51
80
60
58
49
80
70
53
43
49
35

69
60
88
63
66
46
67
72
66
84
91
82
78
53
61
65
60
60
67
75
81
68
46
64
63
51
73

53
75
85
82
51
33
62
70
60
73
73
73
73
63
43
73
58
80
64
75
60
51
51
58
68
36
45

75
77
95
86
70
66
67
81
72
90
76
85
84
59
71
72
72
77
90
95
69
79
47
70
85
75
79

52
51
53
85
40
40
52
51
54
87
77
91
90
55
66
87
89
83
87
54
51
55
56
46
53
38
78

65
73
77
79
62
50
61
69
63
81
72
82
79
61
68
70
64
81
72
70
70
69
60
61
67
53
60

De namen zijn uit privacy overwegingen vervaagd. Het geheel geeft een goede impressie van
inhoud en omvang van RAPP-opleiding destijds.			
Inzender: Richard Bakelaar
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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@mediahuis.nl).

TWITTER Oud-marineman @SciteCito trekt duizenden volgers met tweets over de zeemacht

Laatste nieuws als eerste

„Weet je dat het budget van
de publieke omroep groter
is dan dat van de Koninklijke
Marine?” Oud-marineman
Jurriën Visser kan er met zijn
pet niet bij. Elke dag voorziet
hij via Twitter een schare
van duizenden volgers met
internationaal nieuws over
Defensie. „Maar ik heb, door
mijn achtergrond, een voorkeur voor de zeemacht.”
Arie Booy

Jurriën Visser steekt dagelijks een paar uur in zijnn Twitter-hobby.

Foto: JUVI

DEN HELDER  In 2012 maakte
Visser zich samen met een groepje
gelijkgestemde twitteraars druk
over de draconische bezuinigingen die het eerste kabinet Rutte
aankondigde voor de krijgsmacht.
Een miljard euro kon er wel af
volgens dat kabinet. „We zaten op
een forum en wilden een tegengeluid laten horen”, zegt de inwoner
van Oss nu. „Met een aantal twitteraars zorgden we via internet
voor reuring.” Er is wellicht geen
directe relatie, maar het plan om
vijf nieuwe schepen van de marine
te verkopen – waar onder de Karel ochtend tussen 7 en 9 uur stroopt
Doorman - is nooit doorgegaan.
hij internet af op defensie-nieuws.
Interessante koppen en berichten
Van de groep zijn er bijna tien tweet of retweet hij.
jaar later nog maar een paar over.
Jurriën Visser ( JuVi / @SciteCito) Verbindelaar
is een van de meest actieven. Elke Zelf diende Visser in de jaren tach-

Zo’n debacle
over de boten
mag de Koninklijke
Marine toch niet
overkomen?
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tig en negentig bij de Koninklijke
Marine: „Ik was matroos verbindelaar en heb diverse mooie reizen
gemaakt. Twee keer was ik in een
gebied dat de veteranenstatus opleverde. Dat was in de Golf met de
Pieter Florisz en voor de kust van
voormalig Joegoslavië aan boord
van de Zuiderkruis.”
,,Ook was ik negen maanden op
Curaçao gestationeerd. Mooie tijden, maar het loon van een matroos
is gering, dus na 8 jaar heb ik gekozen voor een commerciële baan aan
de wal. Eerst in loondienst, maar
nu alweer een poos als zelfstandige
in de sales.” Hoe kom je aan zoveel
bronnen in de sfeer van internationale defensie?
„Ik volg zo’n 5000 twitteraccounts. Dat loopt van politici en

militairen naar bedrijven in de
defensie-industrie en de vele publicaties die over dit onderwerp
schrijven. Wat ik interessant vind,
pik ik op en sein ik door. Als ik
overdag een moment geen andere
bezigheden heb, pak ik het twitteren weer op. Mijn vriendin volgt
mij niet eens op Twitter; zij heeft
andere interesses. Momenteel heb
ik circa 3800 volgers, dat mogen er
best meer zijn.”
Spannend
Voor Jurriën Visser is het twitteren
soms ook spannend: „Ik vind het
leuk als er interactie is. Als mensen
met kennis van een onderwerp
reageren, daar leer je weer van. Politici, bestuurders, zakenmensen,
wetenschappers, militairen, veel
mensen die er in het wereldje toe
doen zitten op Twitter. Zo pak je
snel een trend of nieuwe ontwikkeling op.”
Voor 9 uur ’s morgens wil JuVi
klaar zijn met wat hij z’n nieuwsrondje noemt: „Want ik moet ook

Ik volg zo’n 5000
twitteraccounts.
Ook van politici
en militairen

Naval tevens de media, militairen
en politici in Australië, want in dat
land komt steeds meer verzet tegen
het afnemen van twaalf Franse
subs.”

Uit de klauwen
,,De kosten zijn zodanig uit de klauwen gelopen dat het maar de vraag
is of alle twaalf boten ooit ’down
under’ komen. De levering strekt
zich uit tot halverwege deze eeuw…
Zo’n debacle mag de Koninklijke
gewoon aan het werk en de kost Marine toch niet overkomen? Schei
verdienen. Binnenkort gaan we op toch uit. Koop de boten van Saabvakantie naar Curaçao. We hebben Damen maar, veel veiliger.”
een plekje in Julianadorp waar we
al jaren komen. Dan gaat Twitter Volgens Jurriën Visser gaat
uit. Of ik het niet mis dan? Nee Nederland te lichthartig met het
hoor, geen moment.” De aankoop beschermen van de nationale belanvan nieuwe onderzeeboten noemt gen om: „Er is te lang gedacht dat
hij een ’spannend dossier’. „Daar de Verenigde Staten ons wel komen
volg ik alles over. De internationale redden als het fout gaat. Gaat niet
dimensie met werven uit Zweden, meer gebeuren. We moeten zelf –
Duitsland en Frankrijk maakt het met onze bondgenoten – de broek
zeer interessant. Dat betekent dat op houden. Om dat besef te laten
je ook veel bronnen uit die landen doordringen blijf ik actief of Twitin de peiling moet houden.”
ter. En omdat ik het leuk vind.”
,,En in het geval van het Franse

MARITIEM Marinemuseum 'trots en blij' met de komst van vier artefacten van Slag in Javazee

Voorwerpen van zeehelden

Het Marinemuseum hoopt
ergens dit jaar de vier
artefacten van gezonken
schepen bij de Slag in de
Javazee te kunnen tentoonstellen.

DEN HELDER  Museumdirecteur
Kees Boelema Robertus is ’trots en
blij’ met de aanstaande komst van
de vier opgedoken voorwerpen naar
Den Helder. Het gaat om een granaathuls en een afsluiter van Hr.Ms.
Kortenaer en een granaathuls en
een wijnfles van Hr.Ms. Java.

De wijnfles van Hr.Ms. Java

FOTO RIJKSDIENST VOOR CULTUREEL ERFGOED

grote waarde. Iets dat hun familieleden en makkers in handen hebben
gehad. We verwachten niet meteen
duizenden bezoekers extra, maar
zeker tientallen. De artefacten zijn
heel bijzonder.’’

,,Dit is vooral voor de nabestaanden
en iedereen die er iets mee heeft van
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Rot
Wanneer de vier voorwerpen definitief aan de Hoofdgracht kunnen
worden tentoongesteld, is niet duidelijk. De artefacten zijn recent per
diplomatieke post vanuit Jakarta in
Nederland gearriveerd.
Komende zaterdag zijn ze eenmalig te zien in Den Haag tijdens
de herdenking van de Slag in de
Javazee. Daarna verkassen ze naar
Den Helder. ,,De artefacten hebben natuurlijk 75 jaar op de bodem
gelegen. Het is eerst zaak de rot te
stoppen, want anders verkruimelt
de hele boel. De artefacten zullen
naar verwachting moeten worden
geconserveerd. Ons land telt daarvoor slechts enkele specialisten.’’
,,Daarna kun je de voorwerpen niet
zomaar in een kast zetten’’, vervolgt
de directeur. ,,Er moet ook tekst en
uitleg bij. We moeten het verhaal
vertellen over de slag. Alles bij
elkaar gaan er mogelijk wel enkele
maanden overheen voordat ze definitief worden tentoongesteld.’’

Met de artefacten en
het schilderij dat wij
zaterdag definitief
in bruikleen
krijgen, hebben wij
een mooi ensemble
Hr.Ms. De Ruyter die bij de Slag in
de Javazee in 1942 tot zinken werd
gebracht. ,,Met de artefacten en het
schilderij dat wij zaterdag definitief
in bruikleen krijgen, hebben wij een
mooi ensemble.’’

Oud-marineofficier Boelema Robertus neemt zaterdag tijdens de
herdenking in de Kloosterkerk in
Den Haag het schilderij ’De Slag in
de Javazee’ in ontvangst. Hij krijgt
dat uit handen van Ben Bekkering,
voorzitter van het Karel Doorman
Fonds en vice-admiraal b.d. ,,We
hebben het schilderij al in het muScheepsbel
Het Marinemuseum bezit op dit seum voor de proefopstelling. Dat
moment een scheepsbel van de

Een van de gevonden granaathulzen

FOTO RIJKSDIENST VOOR CULTUREEL ERFGOED

Zinken
De twee lichte kruisers Hr.Ms.
De Ruyter en Hr.Ms. Java en
de torpedobootjager Hr.Ms.
Kortenaer werden op 27 februari
1942 in de Javazee tot zinken
gebracht.
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gaat vrijdag eerst naar Den Haag,
waar wij het zaterdag tijdens de
herdenking krijgen.’’
Den Helder
Het steekt marineofficier en VVDraadslid Rogier Bruin al langer dat
er in Den Helder geen herdenking
is van de Slag in de Javazee. Deze
zondag is het tachtig jaar geleden
dat de slag plaatsvond. Zoals elk
jaar vindt er een herdenking plaats
in de Kloosterkerk in Den Haag.
,,Hier in Den Helder doen we daar
niks aan. Dat is toch best opmerkelijk, als de thuisbasis van de Koninklijke Marine’’, vindt Bruin.
,,Vooral als je bedenkt dat we in
onze gemeente een gedenkteken
hebben waarmee wordt verwezen
naar deze historische gebeurtenis in
de Tweede Wereldoorlog. In de tuin
van het KIM staat een borstbeeld
van schout-bij-nacht Karel Doorman, die als eskadercommandant
samen met nog negenhonderd andere opvarenden sneuvelde in deze
zeeslag. Vijf jaar geleden vond daar
nog wel een herdenking plaats. Dit
borstbeeld is in 1954 aangeboden
door ’de burgers van Den Helder’,
aldus de tekst op de sokkel. Vele
gesneuvelden waren natuurlijk ook
afkomstig uit de marinestad. Het
staat dus symbool voor de onlosmakelijke band tussen Den Helder
en de KM én dus ook met Karel
Doorman. Als inwoner van Den
Helder en marineofficier vind ik dat
we deze tachtigjarige herdenking
daarom niet zomaar voorbij kunnen
laten gaan”, aldus Bruin.

MARINE Belangrijk moment in bouw van bevoorradingsschip

Romp van ’Den Helder’ glijdt de Donau in

Het middenstuk van het
zogeheten Combat Support
Ship Den Helder is maandag te water gelaten. Dat
gebeurde in de Roemeense
havenstad Galati bij de werf
van Damen Schelde.

DEN HELDER  Vanaf een zijhelling gleed de romp de rivier de Donau in, een belangrijk moment in de
bouw van het bevoorradingsschip
voor de marine. In het middendeel
van het schip komen onder meer de
machinekamers, brandstoftanks en
Medewerkers van Damen kijken toe, terwijl het Combat Support Ship
munitieruimten.

Den Helder nog op de kade ligt. FOTO: DEFENSIE / GERBEN VAN ES

Samen met het achterdeel van de
romp en het boegdeel vormt het
de complete romp. De komende
periode koppelt de bouwer de delen
aan elkaar. Daarna is de volgende
mijlpaal: het opdrijven van de
complete romp. Dat gebeurt naar
verwachting in oktober van dit jaar.
De 180 meter lange en 26 meter
brede Den Helder komt in 2025 in
de vaart. Het krijgt als taak marineschepen op zee te voorzien van
brandstof en munitie. Daarmee
beschikt de marine weer over een
bevoorrader sinds in 2014 de Amsterdam uit de vaart werd gehaald.
76-koppig
De Den Helder beschikt onder
meer over een helikopterdek en een
hangar, met ruimte voor materieel
zoals containers en vaartuigen.
Het krijgt een 76-koppige vaste
bemanning, maar het schip heeft
accommodatie voor 160 personen,
voor het geval er mensen meegaan
vanwege missies en als er opstappers zijn.
Het schip wordt aangeduid als
Combat Support Ship. Deze term
is sinds 2018 in gebruik, omdat in

Indrukwekkend is ook de enorme
hoeveelheid technisch gekwalificeerde
mensen die in de productie meedraait
de Defensienota stond dat de ’com- redelijk kort. Dat komt volgens Van
bat support’ voor de hele krijgs- Marion omdat het nieuwe vaartuig
macht moet worden versterkt.
is gebaseerd op het bestaande ontwerp van Zr. Ms. Karel Doorman.
Volgens kapitein ter zee Glijn van Ook was de aanbesteding ’single
Marion - tevens projectleider na- source’ waarbij slechts één leveranmens de Dienst Maatschappelijke cier de materialen levert. ,,Vanuit
Ondersteuning (DMO) - was er de Centrale Contractencommissie
sprake van een imposant proces, zo kregen wij toestemming om geen
meldde hij op de website van het concurrentie te stellen en rechtDefensieblad Materieelgezien.
streeks een offerte aan te vragen bij
in dit geval Damen Schelde’’, aldus
,,Het is toch een groot schip wat Van Marion. ,,Dat is de enige werf
daar gebouwd wordt. Indrukwek- op de wereld die beschikt over het
kend is ook de enorme hoeveelheid eerdere ontwerp. Offertes aanvratechnisch gekwalificeerde mensen gen bij andere werven ligt dan niet
die in de productie meedraait. Los in de lijn der verwachting.”
van de kosten, zouden wij in Nederland niet meer zoveel mensen Alles wijst er volgens Van Maop de been kunnen brengen voor rion op dat Damen de afgesprode bouw van zo’n schip.”
ken bouwtijd gaat redden. ,,Het
contract met Damen is in februari
Karel Doorman
2020 getekend. We zitten nu preVoor een groot schip als de Den cies op de helft van 52 maanden
Helder is de aanloop- en bouwtijd bouwtijd. De coronapandemie
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heeft niet voor noemenswaardige om hier de proeven te doen.”
vertragingen gezorgd.”
Miljarden
De oorlog in Oekraïne kan daar Vanwege kostenoverwegingen zijn
in theorie wel voor zorgen. Galati een aantal onderdelen niet aan het
ligt op twintig kilometer van het schip toegevoegd. Maar kunnen
drielandenpunt Roemenië, Mol- de oorlog en de beloofde extra
davië en Oekraïne. Van Marion: miljarden voor Defensie ervoor
,,Voor 2024 hebben we nog steeds zorgen dat het ontwerp nog tijdens
het plan om de proeftocht uit te de bouw wordt aangepast? ,,Voor
voeren op de Zwarte Zee, zoals dat zover ik nu weet, wordt daar nog
ooit eerder gebeurd is met twee van geen invulling gegeven”, verduionze patrouilleschepen. Maar het delijkt Van Marion, ,,Je kunt ook
zou heel goed kunnen dat als de niet alles wat we in de fase van het
Russen daar actief blijven, wij het voorcontract hebben weggelaten
schip naar Nederland laten slepen terugdraaien. Daarvoor is de bouw

van het schip al te ver gevorderd.
Er zijn een aantal zaken die wel
mogelijk zijn, maar daar moet wel
budget tegenover staan.”
Dan denkt Van Marion bijvoorbeeld aan het aan boord brengen
van de complete zelfverdedigingsketen. ,,Elektromagnetische sensoren, luchtwaarschuwing, decoys die
je kunt afvuren als er een raket op
je af komt en een wapen om gericht
mee te kunnen schieten zoals de
huidige Goalkeeper.’’

Veel werk op marinewerf voor installatie van
nieuw geschut

’Granaten worden
straks verder weg
geschoten’

vereist is voor richten en schieten
werd een contract gesloten met
Joint Informatievoorziening Commando. Op de marinewerf wordt
zo snel mogelijk begonnen met de
werkzaamheden aan het eerste fregat, Zr.Ms. Evertsen.

Zo komt het nieuwe kanon er uit te zien. 			
Arie Booy

DEN HELDER  Veel werk voor de
techneuten op de marinewerf en
nieuw geschut op de voorplecht van
fregatten. Dat betekent de ondertekening van het contract tussen
Defensie en toeleveranciers voor 4
nieuwe 127 millimeter kanonnen.
Er is lang over de vervanging van
het vervaarlijke wapen gesproken,
maar nu is het zo ver. Een voor een
zullen de vier luchtverdedigings- en

FOTO DEFENSIE

De huidige kanonnen op de schepen
zijn al geruime tijd toe aan vernieuwing. Het 127 millimeter kanon is
moderner en meer betrouwbaar.
Het medium kaliber kanon kan verschillende munitiesoorten afvuren
en heeft een groter afstandsbereik.
Tevens komt er in het schip een
semiautomatisch opslag- en opvoersysteem van munitie. Dat is een
sterke verbetering.

commandofregatten van de Zeven
Provinciënklasse het dok ingaan om
het kanon te laten installeren. Het
deel dat op het dek staat, kan een
ieder zien. Maar dat er in het schip
zelf ook heel wat te gebeuren staat
omdat daar de granaten aangevoerd Het vervangen van de kanonnen
worden, is niet zichtbaar.
is een complex project. Niet alleen
op het dek, maar ook daaronder
De Dienst Materiële Instandhou- zijn grote aanpassingen nodig. Dat
ding en Defensie Materieel Or- komt met name door het nieuwe
ganisatie tekenden het contract in opslag- en opvoersysteem.
Den Helder. Voor de software die

- 28 -

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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