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COLUMN

CZSK in beweging
Als u dit leest hebben we de periode van het zomerverlof inmiddels achter ons gelaten. Ik hoop dat velen van u hebben
kunnen genieten van de welverdiende vrije tijd. Zelf heb ik drie weken rondgereisd over Cuba wat tot interessante, nieuwe
inzichten heeft geleid. Ondertussen stond een deel van ons team operationeel en bestuurlijk op post en heeft de marine
goed op koers gehouden. Inmiddels neemt de bedrijvigheid weer toe. Het oudste schip van de marine, Hr.Ms. Zuiderkruis,
is met een team mariniers vertrokken voor de antipiraterijmissie Atalanta bij de Hoorn van Afrika. Binnenkort vaart
Hr.Ms. Van Amstel uit naar het Caraibisch Gebied om daar als stationsschip te dienen.
en hierbij in te grijpen. Hierdoor bewerkstelligen we stabiliteit en creeren we veiligheid op en vanuit zee. Hr.Ms. Zuiderkruis en Hr. Ms. Van
Amstel zullen daar de komende periode intensief mee bezig zijn. Beide
schepen met geëmbarkeerde eenheden zijn duizenden zeemijlen van
elkaar verwijderd, maar werken voor ditzelfde doel. Dat gebeurt ook
dichter bij huis, op de Noordzee, waar Hr.Ms. Vlaardingen - slecht één
week na haar toetreden tot de Standing NATO Mine Counter Measures Group 1
- een mijn onschadelijk maakte in de drukbevaren Eurogeul. Maar ook
op het land blaast het CZSK een partijtje mee. Ik doel dan bijvoorbeeld
op de hulpverleningstaak van de Duik- en Demonteergroep, die afgelopen zomer een drenkeling in de Noordkop net op tijd na een autoongeluk uit het water haalde, en de UIM die tijdens het zomerverlof
paraat stond voor de bestrijding van terrorisme en zware criminaliteit.
Bovendien start vanaf oktober het opwerktraject van de derde rotatie
voor de geïntegreerde politiemissie in de provincie Kunduz die voornamelijk zal bestaan uit personeel van het CZSK (mariniers versterkt
met vlootpersoneel).

Startbrief

Op 1 augustus is de startbrief van de reorganisatie bij Defensie uitgekomen. Hiermee gaf de Secretaris Generaal het startschot voor de Defensieonderdelen om de reorganisatie uit te werken. Deze brief bevat de
nota Numerus Fixus met de voorlopige, formatieve kaders. Daarnaast
staan de richtlijnen voor het ‘Besturen Bij Defensie’ beschreven. Deze
gelden voor de nieuwe organisatie en werkwijze bij Defensie. Ook de
blauwdrukken van de verschillende deelgebieden zoals materieellogistiek, personeellogistiek, bestuur of informatievoorziening zijn bij
de startbrief gevoegd. Aan het Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie
wordt op het moment van schrijven nog gewerkt, maar ook dat zal
worden meegenomen in de uitwerking van de reorganisatie.
Na het verschijnen van deze brief is de projectorganisatie aan de slag
gegaan om de opdracht en de bijlagen te analyseren. Zij hebben hiervoor de tijd tot medio september. Dan zal een terugkoppeling plaatsvinden aan de CDS en de Secretaris Generaal over de uitvoerbaarheid
en de risico’s van de komende reorganisatie. Vervolgens zal eind september het formele reorganisatietraject starten. Gedurende het gehele traject is de medezeggenschap actief betrokken.
Verder wordt nauw samengewerkt met het Marinebedrijf, dat per 1 januari 2012 integreert in het CZSK. De ongeveer tweeduizend medewerkers van het instandhoudingbedrijf zullen overgaan van de Defensie
Materieel Organisatie naar de marine. Een duidelijk teken daarvan is
deze Alle Hens, ons personeelsblad, dat vanaf nu bij hen op de mat zal
vallen. Ik heet u hartelijk welkom. De komende nummers van Alle
Hens zullen we meer aandacht aan uw bedrijf en de mensen besteden
zodat we elkaar beter leren kennen.

Dat ons werk gezien en gewaardeerd wordt, bleek tijdens mijn bezoek
aan de haven van Rotterdam. Met de komst van de Tweede Maasvlakte,
waarmee de haven met maar liefst twintig procent wordt uitgebreid,
neemt het economische belang van de vrije handel over de zee alleen
maar toe. Het vrije gebruik van de zee is essentieel en daar staan wij
voor. De geslaagde Wereldhavendagen waren dan ook een uitgelezen
mogelijkheid om de banden tussen maritiem Nederland, de Koninklijke Marine en onze achterban aan het publiek te laten zien.
Het komende half jaar zal voor een groot deel in het teken staan
van de reorganisatie van het CZSK. Om u heen zullen er zaken veranderen. De organisatie is in beweging. Het zal nog een tijd duren
voordat er voor u concreet duidelijk is wat de consequenties zijn.
Ik wil u vragen om hierbij niet de hoofdzaak uit het oog te verliezen. Wij bieden veiligheid op en vanuit zee. Dat doen we goed en
dat blijven we doen, ook terwijl de organisatie achter dit product
transformeert.

Waardering

In deze turbulente tijden gaat ons werk op zee gewoon door. Piraterij
voor de kust van Somalië is nog steeds aan de orde van de dag. Toch zie
ik dat de grote inspanningen van de marines en koopvaardij vruchten
afwerpen. De laatste maanden is het aantal gekaapte schepen langzaam maar zeker afgenomen, mede door de intensieve patrouillegang
van onder andere onze schepen. Helaas verspreidt het probleem zich
verder naar de Westkust van Afrika, voornamelijk bij Benin, Guinee en
Nigeria. Het is onze taak om op de enorme, voor iedereen vrij bevaarbare, oceaan op te treden tegen deze georganiseerde misdaad. Het
achtergrondartikel van het Hoofd Bestuursondersteuning, kapiteinter-zee Ben Bekkering, beschrijft duidelijk wat onze rol en onze kracht
hierin is. We zijn er niet alleen om conﬂicten en crises te voorkomen,
maar ook om verdere uitbreiding van misdadige acties te belemmeren

De Commandant Zeestrijdkrachten
M.J.M. Borsboom, vice-admiraal
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De marine in de 21e eeuw

Veiligheid op en vanuit zee
“DE WERELDWIJDE VRAAG NAAR ENERGIE NEEMT TOE. DE ZOEKTOCHT NAAR ANDERE EN SCHONERE ENERGIEBRONNEN GROEIT.
LIQUEFIED NATURAL GAS IS ZO’N ENERGIEBRON VAN DE TOEKOMST. DIT VLOEIBARE AARDGAS KOMT UIT LANDEN ALS INDONESIË,
QATAR EN MALEISIË. PIJPLEIDINGEN ZIJN DUUR OF ZOUDEN INSTABIELE GEBIEDEN MOETEN DOORKRUISEN. DAAROM WORDT HET
GAS IN GROTE, GESPECIALISEERDE TANKERS NAAR EUROPA VERSCHEEPT. ALS ZIJ NIET LANGER VEILIG LANGS DE HOORN VAN AFRIKA
KUNNEN VAREN EN OM HET ENORME CONTINENT HEEN MOETEN GAAN, LOOPT DE TOEVOER VAN HET GAS VERTRAGING OP. UITEINDELIJK ZOU DAN BIJ ONS ZO MAAR ELKE DAG HET LICHT EVEN UIT KUNNEN GAAN.”

TEKST: BEN BEKKERING EN MAARTJE VAN DER MAAS | FOTO’S: ARCHIEF

Met deze stelling leidt Hoofd Bestuursondersteuning, kapitein-ter-zee Ben Bekkering, de rol en relevantie van het optreden van de Koninklijke Marine in de 21e eeuw in. Wat betekenen wij voor Nederland, Europa en de wereld?
In de afgelopen jaren is het maritieme toneel van karakter
veranderd. In de 20e eeuw, zowel tijdens de Eerste als de
Tweede Wereldoorlog en daarna ook tijdens de Koude Oorlog, stonden vooral grote vloten tegenover elkaar. Nu, aan
het begin van de 21e eeuw, wordt de wereld vooral geconfronteerd met risico’s als gevolg van smokkel en misdaad. In
dat opzicht lijkt de huidige tijd juist meer op de 19e eeuw.
Ook toen richtten de marines zich meer op het ondersteunen van handel en diplomatie en het bestrijden van misdaad
dan op het bevechten van elkaar. Het verschil met die tijd is
echter dat de landen nu veel afhankelijker van elkaar zijn geworden. Een ﬁnanciële crisis in de Verenigde Staten veroorzaakt schokgolven in Europa. Nederland mag dan een klein
land zijn, het staat wel midden in de wereld. Onze welvaart,
veiligheid en stabiliteit wordt beïnvloed door ontwikkelingen op het wereldtoneel. Als marine moeten we dus dààr
optreden waar onze belangen, en die van onze bondgenoten, in het gedrang komen. Juist op dat gebied kan de marine
het verschil maken. Niet met slagvloten dus, maar schepen
die vaak zelfstandig opereren.
Zwart geld

Neem het eerder geschetste voorbeeld van antipiraterij. De
ogen zijn het eerst gericht op de veilige doorvaart van scheepvaart. Maar vrije handelsstromen betekenen meer dan alleen
open routes en knooppunten. Ook de brongebieden van
grondstoﬀen en de overslaghavens van halﬀabricaten en
eindproducten moeten toegankelijk en veilig zijn. Alleen zo
is een werkende economie gegarandeerd.
ALLE HENS | JULI-AUGUSTUS 2011
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Hr.Ms. Maassluis sleept een smokkelschip tijdens FRONTEX.

En dat is waar het indirecte en minstens zo schadelijke eﬀect
van piraterij zich manifesteert. Achter de piraten die in kleine bootjes koopvaarders kapen, gaat een netwerk van georganiseerde misdaad schuil. Het geld dat deze misdadigers

ACHTERGROND

Zo sta je brood te
bakken, zo ben
je schutter op de
brug.

verdienen met de afkoopsommen voor de gijzelaars, ‘investeren’ ze in de economieën van landen zoals Kenia of Tanzania. Dit zwarte geld verspreidt zich vervolgens als een virus in
een witte economie. Deze landen, die hun handel door de
dreiging van piraterij nabij hun wateren al zien gehinderd,
worden dan ook van binnenuit nog eens hard geraakt. Hun
ontwikkeling staat stil. En dat raakt dan weer de landen die
voor in- en uitvoer afhankelijk zijn van in dit geval Kenia en
Tanzania, namelijk vrijwel het hele Grote Meren-gebied in
Centraal Afrika. Zo breidt het schadelijke eﬀect van piraterij
zich uit over de hele regio. En ook deze regio is voor de handel en veiligheid voor Nederland van groot belang.
Vrije zee

Zeventig procent van de wereld bestaat uit zeeën en oceanen.
Van een groot deel daarvan maken we gebruik als transportroute, bron van voedsel en grondstoﬀen of ter recreatie. Dit
enorme gebied is voor iedereen vrij. Ondanks dat er regels
zijn afgesproken, bestaat er geen ‘zeepolitie’ die toezicht
houdt of de handhaving van de regels verzorgt. Kwaadwillenden proﬁteren daarvan. Smokkel van drugs, wapens en mensen, roof van grindstoﬀen, het dumpen van afval en zelfs
hand- en spandiensten voor en relaties met terroristennetwerken en fundamentalistische groepen zijn voorbeelden.
Dit gebeurt in de wateren rondom Somalië, maar ook in het
Caribische Gebied en langs de Europese Zuidgrenzen. Die
misdaadacties beperken zich echter niet tot de zee alleen.
Achter de acties gaan organisaties schuil, vaak gehuisvest in
landen met een zwak bestuur. Zij hebben een ontwrichtend
eﬀect op de bevolking en op het land.

Ondanks dat er regels zijn afgesproken,
bestaat er geen ‘zeepolitie’
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Conflicten en crises

Dit is de context waarin wij als marine in actie komen. Bij
voorkeur om conﬂicten en crises te voorkomen, maar ook
om verdere uitbreiding van misdadige acties te stoppen en
uiteindelijk, als andere mogelijkheden niet werken, in te
grijpen. Dat bereiken we door voorwaarts aanwezig te zijn,
desnoods continu. Pas dan krijgen we zicht op een gebied,
kunnen we anderen ondersteunen en kunnen we in opdracht
van de politiek reageren als meer actie nodig is. Onze aanwezigheid in de West, op de Noordzee en als deel van de permanente NAVO-eskaders zijn hiervan voorbeelden. Dit stelt eisen aan onze eenheden: snel ter plaatse kunnen zijn, ﬂexibel
inzetbaar en voor langere periodes onafhankelijk in optreden en opereren.
Maar daar blijft het niet bij. Het is veiligheid op maar ook
vanuit zee. We moeten in staat zijn om vanuit zee snel tot
interventie over te gaan, bijvoorbeeld om een evacuatie uit te
voeren of bijstand te verlenen na een ramp. Ook kunnen we

Humanitaire hulpverlening na de aardbeving op Haïti.
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bijdragen aan de normalisatie van een regio als het zich herstelt na een crisis. De inzet van onze marinierseenheden in
Afghanistan, Tsjaad en Irak zijn daarvan recente voorbeelden. Onze kracht rust erin dat we op zee opereren en van
daaruit ondersteuning kunnen bieden op het land.

Onze mannen en vrouwen moeten snel
kunnen schakelen van functie, maar
ook van operatie
Vloot-mariniers-team

Maritiem optreden is meer dan marine-optreden. Het is per
deﬁnitie joint, vaak combined en in toenemende mate interagency. Dus opereren met eenheden van het CLAS en het CLSK,
met eenheden van andere landen en met andere organisaties, zoals personeel en middelen van andere ministeries.
Ook op en vanuit zee geldt de zogenoemde comprehensive approach. Hierbij spreekt een evacuatie of humanitaire assistentie vanuit zee direct tot de verbeelding, maar in maritieme
capaciteitsopbouw ligt een mooie en dankbare taak weggelegd. Het trainen van collega’s uit landen in instabiele regio’s, het versterken van het besef van het maritiem belang
en het verbeteren van de infrastructuur draagt bij aan een
regionale capaciteit om het recht ook op zee af te dwingen.
Als vloot-mariniers team zijn wij in staat om verschillende
partijen van zowel andere krijgsmachtdelen als andere departementen te vervoeren en een platform te bieden voor
diverse activiteiten, van het trainen in varen met en onderhouden van kleine vaartuigen tot het opzetten van onderhoudsschema’s. En uiteindelijk zelfs tot ondersteuning van
operaties in regionale wateren. Neem de Golf van Guinee.
Daar maken buitenlandse vissersschepen grote vangsten die
niet altijd netjes worden gerapporteerd. Landen lopen dan
veel opbrengsten mis en de lokale vissers zien hun eigen
vangsten teruglopen. Daar kan gerichte assistentie bij de opbouw van capaciteiten leiden tot een sterkere stabiliteit en
veiligheid.
Niet alleen veiligheid op zee maar
ook vanuit zee.
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Personeel maakt het verschil

Dit vraagt wel iets van ons personeel. In een zoektocht naar
nog grotere doelmatigheid staat de opleidingsduur onder
druk. Minder eenheden betekent ook dat de mogelijkheid
om te trainen en oefenen op zee afneemt. Bemanningen
worden kleiner, zodat bemanningsleden meer taken moeten
kunnen uitvoeren. Tegelijkertijd neemt het aantal missies
toe, net als de verscheidenheid van missies. Onze mannen en
vrouwen moeten dus snel kunnen schakelen van functie,
maar ook van operatie. De ene dag sta je nog als .50 schutter
op post bij een counter drugs-actie, de volgende dag geef je uitleg aan een Afrikaanse collega. Zo patrouilleer je met een
LCVP voor een piratenkamp, vervolgens lever je goederen af
op het strand van een door een natuurramp geraakt land. De
ﬂexibiliteit en onafhankelijkheid die we van onze vaar- en
voertuigen eisen, geldt dan ook als eis voor ons personeel.
Het zorgt voor de uitdaging, het is ook iets wat niet zo maar
van zelf komt. We moeten dat goed onderhouden. En we
moeten blijven luisteren naar ervaringen van de werkvloer.
Zodat we onszelf in deze dynamische en veeleisende wereld
steeds kunnen bewijzen en zelfs het verschil kunnen maken.
Dat vraagt om brede betrokkenheid van iedereen, een goede
dialoog en het onderkennen van verantwoordelijkheden.
Van ons allemaal.
De unieke capaciteiten van de Koninklijke Marine kunnen niet ontbreken in het huidige klimaat waarin alle
landen als radertjes in elkaar grijpen en eenzijdige dreiging is vervangen door meervoudige risico’s. Het maritieme optreden, samen met partners, kan dan het verschil maken: om zo wijd de wereld strekt veiligheid op en
vanuit zee te bieden.

OEFENING

Gecertificeerd na hete Caribbean Archer

voor
Klaar
volgende klus
HET TWEEDE MARINIERSBATALJON VAN HET KORPS MARINIERS IS GECERTIFICEERD. TIJDENS CARIBBEAN ARCHER OP
DE BENEDENWINDSE EILANDEN ZIJN DE MILITAIRE VAARDIGHEDEN VAN DE EENHEID DRIE WEKEN LANG STEVIG
GETEST. DE MARINIERS HEBBEN DE PROEF SUCCESVOL DOORSTAAN EN ZIJN KLAAR VOOR DE VOLGENDE STAP:
OPWERKEN NAAR EEN MOGELIJKE ERNSTINZET.

TEKST: VANESSA STRIJBOSCH | FOTO’S: CEES BAARDMAN

Een explosie op een Curaçaose markt laat een ravage achter.
Her en der liggen marktbezoekers te kermen en schreeuwen
om hulp. Plunderaars maken van de chaos gebruik en slaan
hun slag. Het toegesnelde peloton mariniers moet haar aandacht niet alleen verdelen over deze twee incidenten, maar
ook scherp zijn op de mogelijke aanwezigheid van guerrillagroeperingen. Uiteindelijk blijkt de explosie geen aanslag,
maar een ontplofte gasﬂes. Dit is slechts een kleine greep uit
het brede pallet aan uitdagingen dat de drie marinierscompagnieën tijdens hun certiﬁceringoefening op de Benedenwindse Eilanden te verteren krijgen.
7

Periscoop uit rugzak

Op Aruba ging het vooral om de kinetische vaardigheden en
vochten de mariniers tot in het hoogste geweldsspectrum tegen goed uitgeruste tegenstanders. De compagnieën beschikten hierbij over diverse hulpmiddelen. Een daarvan was
het Raven mini-UAV systeem, een op afstand bestuurbaar, onbemand vliegtuigje, dat tot tien kilometer ver waarnemingen
kan verrichten.
De Raven is weliswaar in beheer bij de landmacht, maar ook
de mariniers gebruiken dit tactische verkenningssysteem.
“Een megaperiscoop die je vanuit de rugzak kunt inzetten”,
ALLE HENS | JULI-AUGUSTUS 2011
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Een van de onderdelen van de certificering was de sociale patrouille.

De compagnies beschikten over een onbemand vliegtuigje, het Raven mini-UAV systeem.

Onderdeel van de omstandigheden was uiteraard
ook de hitte. Een belangrijke testfactor
zo omschrijft de commandant van de Arubaanse Marinierskazerne Savaneta het systeem. Zijn marinierscompagnie acteerde op Aruba als oefenvijand. “De compagniescommandant ziet vanaf de grond precies wat het vliegtuigje
waarneemt. Dit helpt bij het maken van een zo concreet mogelijk (aanvals)plan.”
Bijzonder en realistisch

Verderop, op Bonaire, stond de operatie in het teken van evacueren. De mariniers kregen de opdracht een Non Combattant
Nachtelijke, tactische verplaatsingen waren een belangrijk onderdeel
van Caribbean
Archer.
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Evacuation Operation uit te voeren. Op het eiland was zogenaamd sprake van oplopende spanningen tussen groepen
bewoners. Daarom werd uit voorzorg een groot gezelschap
eilandbewoners naar het amﬁbisch transportschip Hr. Ms.
Johan de Witt geleid. Een bijzondere en zeer realistisch ogende operatie, vanwege de deelname van honderden burgers
van Bonaire.
Elke compagnie kreeg in het scenario een andere uitdaging
voor de kiezen. Zo diende zich bijvoorbeeld tijdens de evacuatieoperatie ook plotseling een groep mindervaliden aan.

OEFENING

(Foto: Peter Bijpost)

Black Waves
Niet alleen het 2 Mariniersbataljon oefende op en rond de wateren van
de Antillen. Ook de kikvorsmannen van de Maritieme Speciale Operaties (MSO) compagnie bekwaamden zich in het werken met onderzeeboten, onderwaterscooters en tactische verplaatsingen onder water.
“Met het oog op eventuele inzet trainen wij onder realistische omstandigheden die overeenkomen met potentiële missiegebieden”, legt de
commandant van de eenheid uit. De kikkers trainden uitgebreid het
ontsnappen uit en terugkeren in een onderzeeboot (exit en re-entry) en
voerden lange verplaatsingen onder water uit met behulp van onderwaterscooters.

De verantwoordelijke mariniers gaven ook deze mensen de
aandacht die ze verdienden.
Breed spectrum

Achteraf kijkt de commandant van het Mariniers Trainings
Commando (MTC), kolonel der mariniers Tom Verbaan, zeer
tevreden terug op de certiﬁceringoefening. Het MTC is verantwoordelijk voor het opleiden en trainen van operationele
eenheden van het Korps Mariniers. “Het ging hier om feilloos schakelen tussen de rollen van militair, diplomaat, ordehandhaver, hulpverlener en waarnemer. We hebben dit
keer bewust gekozen voor een breed spectrum. Voorheen
richtten we ons vooral op kinetische aspecten. Dat blijven we
doen, maar daarnaast verwerken we ook andere ervaringen
uit Afghanistan in het scenario.”
Naast het MTC, was ook de Netherlands Maritime Force bij de oefening betrokken. Militairen van NLMARFOR vervulden op
hun beurt staﬀuncties als waarnemer.

9

Perfecte omgeving

Over de Caribische oefenomstandigheden was Verbaan goed
te spreken. “Amﬁbisch is dit een perfecte omgeving en de oefengebieden zijn gemakkelijk beschikbaar. De Commandant
der Zeemacht in het Caribisch Gebied heeft goede relaties
met de landeigenaren en de bevolking is gewend aan de aanwezigheid van militairen. Het is anderzijds een goed signaal,
zeker naar de bevolking toe, dat we onze taken en verantwoordelijkheden zichtbaar serieus nemen. Ook in dit gedeelte van het Koninkrijk.” Onderdeel van de omstandigheden was uiteraard ook de hitte. Een belangrijke testfactor,
volgens Verbaan. “Zeker nu we ons ook willen voorbereiden
op missies in landen met vergelijkbare klimatologische omstandigheden.”
Verbaan complimenteerde ten slotte de ondersteuning
vanuit CZMCARIB. “Alle deuren gingen open. Voor de
Johan de Witt, de bootcompagnie en het ondersteuningsvaartuig Pelikaan was geen zee te hoog. Daarnaast
vervulden ook de Arubaanse Militie, de 32ste infanteriecompagnie en de landmachtcompagnie hun rol als
oefenvijand met verve.”
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Marinebedrijf integreert in marine

Samen slagvaardig
HET MARINEBEDRIJF VALT IN 2012 WEER ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET CZSK. DIT IS ÉÉN VAN DE
CONSEQUENTIES VAN DE BEZUINIGINGEN EN DE OMBUIGING BIJ DEFENSIE. DE ONGEVEER TWEEDUIZEND MEDEWERKERS VAN HET INSTANDHOUDINGBEDRIJF ZULLEN VAN DE DEFENSIE MATERIEEL ORGANISATIE OVERGAAN NAAR DE
MARINE. COMMANDEUR ARIE JAN DE WAARD, ALGEMEEN DIRECTEUR VAN HET MARINEBEDRIJF, BLIKT VOORUIT OP
DE KOMENDE VERANDERINGEN.

TEKST: INGMAR KOOMAN | FOTO: JOHN VAN HELVERT (AVDD)

Een dubbel gevoel overheerst bij de directeur Marinebedrijf.
“Enerzijds ervaren we de overgang naar de marine als positief. Dit geldt zowel voor de ongeveer 1950 burgermedewerkers als voor de vijftig militairen. Beide groepen voelen zich
sterk verbonden met dit operationeel commando, hun voornaamste klant. Anderzijds komen we in een nog krapper
jasje. Niet alleen budgettair, maar ook op personeel vlak. En
dat gaat pijn doen, ook al is reorganiseren bijna een tweede
natuur voor het Marinebedrijf.”
Industrie

De Rijkswerf, het Sewaco-bedrijf, het Marine Elektronisch en
Optisch Bedrijf Oegstgeest gingen al in 2002 samen. Ook later, onder de paarse vlag van de DMO is de bedrijfsvoering in
een continue staat van verandering. Het personele plaatje
baart De Waard zorgen. “De transitie brengt veel onzekerheid
met zich mee. Dat is lastig, zondermeer. Maar we moeten
niet gaan navelstaren. Het is pijnlijk en vervelend, maar met
ALLE HENS | JULI-AUGUSTUS 2011
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perspectief. In de loop van 2012 zal blijken hoe de nieuwe
organisatie eruit komt te zien. Daarover kan ik nu nog geen
duidelijkheid geven, hoe graag ik ook zou willen.” De directeur memoreert. “Ooit telden de toenmalige instandhoudingbedrijven zo’n vierduizend medewerkers. Inmiddels
doen we allang niet meer alles zelf. De industrie heeft een
steeds groter aandeel in de werkzaamheden gekregen.” Die
samenwerking zal alleen nog maar verder intensiveren, geeft
de Waard aan. “Het Marinebedrijf van de toekomst zal in Defensiemedewerkers kleiner zijn, maar moet tegelijk in relatie
tot de industrie ook slimmer zijn. Zo niet, dan ben ik bang
dat we aan het eind van de dag een te hoge prijs voor onze
instandhouding betalen.”
Niet ondoordacht

“Willen we een zogeheten smart speciﬁer, smart buyer, smart
maintainer en smart advisor blijven, dan moeten we onze kennis en kunde verankeren. Door de bezuinigingen ontkomt

ACHTERGROND

het Marinebedrijf gewoon niet aan het afstoten of uitbesteden van taken en werkzaamheden.” Helemaal nieuw is dat
niet, benadrukt De Waard. “Op het conserveringsgebied hebben we bijvoorbeeld al vrijwel geen eigen uitvoerende capaciteit meer in huis. Wel hebben we een hoogwaardige kenniscel die de uitbesteding van dit soort werk begeleidt.
Daarmee kunnen we slim aanbesteden in de markt en zorgen
we dat we een kwalitatief goed product tegen een redelijke
prijs ontvangen.”
In de verdergaande samenwerking met de industrie ziet hij
wel degelijk kansen. Niet alleen voor behoud, maar mogelijk
zelfs voor uitbreiding van de werkgelegenheid op het terrein
van het Marinebedrijf. Defensie, kennisinstituten en industrie kunnen hier volgens hem een innovatief maritiem instandhoudingcluster inrichten. “Het bedrijf Venko is een
prachtig voorbeeld van hoe zoiets kan werken. Dit bedrijf
exploiteert sinds vorig jaar de Centrale Oppervlakte Behandelinrichting (COBI). Niet alleen garanderen we hiermee de
productiecapaciteit voor en dichtbij de vloot, maar dit commerciële bedrijf heeft ook de mogelijkheid om werk voor
ondermeer de oﬀshore te verrichten.”
Een constructie die op meer gebieden mogelijk is, denkt De
Waard. “We hebben immers een modern complex, een
prachtige zeehaven met een monding direct aan zee en een
technisch hoogwaardige krijgsmacht. Daarmee maakt ons
een interessante partner voor industriële partijen.”
Knellende kaders

“Bij het Marinebedrijf gebeuren mooie dingen, dat blijft ook
zo”, zegt De Waard. “Ondanks de pijn maakt deze reorganisatie de materieellogistieke keten slagvaardiger. In het huidige
model gaat de besluitvorming over meer schijven. Onder het
nieuwe CZSK-besturingsmodel kunnen we makkelijker knopen doorhakken.” En keuzes zullen de komende tijd volop
gemaakt moeten worden, zo waarschuwt hij. “Binnen de
knellende kaders die we opgelegd krijgen, moeten we prioriteiten stellen in de uitvoering van het werk. De operationele
vloot staat uiteraard voorop. Maar je moet ook blijven investeren. Zowel in het maritieme werk als in onze werkzaamheden voor de andere operationele commando’s.” Zo pleegt
het Marinebedrijf bijvoorbeeld ook onderhoud aan de klein
kaliber wapens, crypto-apparatuur, warmtebeeld- en nachtzichtapparatuur. Ook die klanten blijft het Marinebedrijf bedienen, verzekert De Waard. “De prio’s alleen bij onze ‘eigen’
club leggen, zou natuurlijk kortzichtig zijn. We zullen onze
taken in een Defensiebreed kader blijven bekijken.”
“Het samenwerken van Defensie, kennisinstituten en industrie kan een geweldige impuls betekenen voor de
maritieme instandhouding”, zegt De Waard. “Het bundelen van deze kennis en het uitvoeren van innovatief
onderzoek geeft synergie. Eén plus één is dan niet twee,
maar drie.”
ALLE HENS | JULI-AUGUSTUS 2011
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Laatste SAR voor de

Lynx

BEGIN JULI IS ER EEN EIND GEKOMEN AAN MEER DAN DERTIG JAAR
SEARCH AND RESCUE-TAKEN VOOR DE LYNX-HELIKOPTER. AL SINDS
1962 VLIEGT DE MARINE LUCHTVAARTDIENST DEZE REDDINGSVLUCHTEN, SINDS 2008 ONDER HET DEFENSIE HELIKOPTER COMMANDO.
NU DE HELIKOPTER GEFASEERD BAAN VRIJ MAAKT VOOR DE NH90,
HOORT EEN AFSCHEID VAN DE ZOGENAAMDE SAR ER OOK BIJ.
TEKSTSAMENSTELLING: MAARTJE VAN DER MAAS
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Memorabele SAR’s
Januari 1996
Drie SAR-helikopters worden tijdelijk gestationeerd in
Limburg ter ondersteuning watersnood/overstromingen.
1 januari 2001
Helikopters ingezet als ondersteuning bij de Nieuwjaarsbrand in Volendam. Twee Lynxen brachten drie
slachtoffers naar diverse ziekenhuizen.

De Lynx is aan het einde gekomen van haar technische en economische levensduur (foto: Oscar Sannen).

“Dit betekent overigens niet dat deze vluchten nu niet meer
worden uitgevoerd”, verzekert vlieger luitenant-ter-zee 2OC
Michael Zwollo. “Ze worden tijdelijk overgenomen door andere helikopters totdat de NH90 er klaar voor is.” Zelf heeft
hij meerdere malen een SAR gevlogen. “De standaardbemanning tijdens zo’n evacuatievlucht is een vlieger, een tweede
vlieger of tactisch coördinator, een lierbedienaar, een helikopterredder en een arts.” De operaties zijn erg divers en
worden door weer en wind uitgevoerd. Dit regelmatig in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. “We hijsen niet alleen gewonden van een
boorplatform of een schip en brengen hen naar het ziekenhuis. We speuren ook naar vermiste duikers, surfers of zeilers
of naar bemanningsleden die overboord zijn geslagen.” De
teller op de Kooy staat op 1332 levens gered, zowel op zee als
op land. Zwollo: “Een kraanmedewerker die onwel werd, hesen wij uit zijn cabine en brengen we naar het ziekhuis, zoals
in februari 2006 gebeurde in Zaandam. Een militaire parachutist, die in oktober 2008 ongelukkig in een boom nabij
vliegveld Lelystad terecht kwam, werd ook door de Lynx-helikopter uit zijn benarde positie bevrijd.”
Geschiedenis

Al decennia lang – sinds 1943 – levert het 860 squadron helikoptercapaciteit voor schepen van de marine. In de beginjaren opereerde het squadron vanuit het Verenigd Koninkrijk
en Oost-Indië. Later werd het actief vanaf het vliegdekschip
Hr.Ms. Karel Doorman. Pas met de komst van de Wasp-helikopter in de jaren ’60 werd het squadron gestationeerd op
maritiem vliegkamp de Kooy. De Wasp-helikopters, samen
met de Augusta Bell helikopters van het opleidingssquadron
7, waren de eerste maritieme helikopters die oﬃcieel werden
ingezet voor Opsporings- en Reddingsdienst, tegenwoordig
bekend als SAR. Vanaf 1978 werden de Lynx-helikopters ingezet voor het uitvoeren van deze taak. Naast hun maritieme
gevechts- en amﬁbische missies vanaf marineschepen en
hun tactische transporten, staat er ook zeven dagen per
week, vierentwintig uur per dag een helikopter klaar voor
SAR-inzet. Dat stopt nu voor de Lynx die aan het einde van
haar technische en economische levensduur is gekomen.
13

21 december 2003
Hulpverlening aan op drift geraakt Iraans containerschip, waarbij twee zwaargewonde personen gered
worden. De bemanning ontving hiervoor in 2008 van
toenmalig minister van Defensie Van Middelkoop de
‘Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon’.
22 november 2006
Een civiele SAR-helikopter maakt een noodlanding in
zee, net ten noorden van Den Helder. In korte tijd zijn
twee Lynx-helikopters ingezet, om samen met schepen
van de KNRM en de kustwacht te assisteren. Uiteindelijk worden alle zeventien inzittenden uit het water gered.

De teller op de Kooy staat
op 1332 levens gered op zee
en op land
Marginale weersomstandigheden

De laatste SAR met de Lynx werd op 29 juni 2011 uitgevoerd.
Omstreeks half drie ’s nachts steeg de helikopter op vanaf
maritiem vliegkamp de Kooy voor een medische evacuatie.
De bestemming was het motorschip Arctic Princess, varend onder Russische vlag. Zij bevond zich op het moment van alarm
op 45 kilometer ten Westen van Den Helder. De weersomstandigheden waren alles behalve optimaal. Zware onweersbuien trokken over Nederland, gepaard gaand met sterke
windvlagen en bliksem. Onder deze marginale omstandigheden werden de arts en helikopterredder op het schip afgezet. Daar troﬀen zij een patiënt aan met ernstige buikklachten die afgevoerd moest worden naar het ziekenhuis. Binnen
een uur was iedereen veilig aan boord van de helikopter en
konden zij terug vliegen naar de Kooy. Daar werd de patiënt
opgehaald met een ambulance die reeds klaar stond.
Het wegvallen van de SAR-taken betekent overigens niet
dat de Lynx-helikopters geen bijdrage meer leveren aan
de veiligheid op en vanuit zee. Totdat de maritieme NH90 helikopters het takenpakket volledig overnemen,
worden zij nog steeds ingezet voor anti-piraterij missies
en drugsbestrijdingsoperaties.
ALLE HENS | JULI-AUGUSTUS 2011
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Marinemuseum 50 jaar

Gijsje tussen de groten
HET MARINEMUSEUM VIERT IN 2012 ZIJN VIJFTIGSTE VERJAARDAG. DE KERNCOLLECTIE VAN HET MUSEUM TELT
INMIDDELS RUIM 25.000 GEÏNVENTARISEERDE OBJECTEN. ALLE HENS STAAT DE KOMENDE EDITIES STIL BIJ ENKELE
PARELTJES UIT DE COLLECTIE. GROOT OF KLEIN, IMPOSANT OF JUIST ONOPVALLEND, MAAR STEEVAST VOORWERPEN
MET EEN BIJZONDER MARITIEM VERHAAL.

TEKST: INGMAR KOOMAN | FOTO: MARINEMUSEUM

Gijsje. Een brief naar huis. Olieverf, 34,5 bij 25,5 centimeter
groot. Een matroos schrijft een brief, zittend op zijn plunjebaal. Een bescheiden schilderij met een bescheiden tafereel.
Zo lijkt het, voor de leek. Toch bestempelt conservator Leon
Homburg het doek als ‘de topaankoop van het jaar’. De
schijnbaar alledaagse scène is namelijk behoorlijk zeldzaam, vertelt hij. “Schepen, zeeslagen en admiraals zijn veelvuldig vastgelegd op doek. Beelden van het dagelijks leven
aan boord van Nederlandse schepen kennen we nauwelijks.”
Een mooie aanwinst, schat de conservator in. Maar nadere
bestudering roept ook een vraag op: is de matroos op het
schilderij daadwerkelijk een marineschepeling? “De matrozenmuts komt ook bij de koopvaardij voor, maar bij de marine hoort daar normaal gesproken een lint omheen”, legt
hij uit. In het zoeken naar een antwoord op deze vraag, vindt
de conservator uiteindelijk meer dan waar hij op hoopte.
De maker van het doek, de Nederlandse kunstschilder Hendrik Maarten Krabbé (1868-1931), schilderde vaker taferelen
van schepelingen en soldaten, weet Homburg. “Van 1895 tot
1896 spelen bovendien al zijn marinestukken zich af op de
Marinekazerne Amsterdam. Daar ligt dan ook het schroefstoomschip Hr.Ms. Admiraal van Wassenaer, dat dienst doet
als opleidingsschip voor ‘jongens en lichtmatrozen.’”
Aanknopingspunten

Een schip dat bovendien vaker is vastgelegd door Krabbé,
aldus Homburg. “Kleurstellingen van die werken en dit doek
komen overeen. Dus dat gaf ons een paar aanknopingspunten om meer boven water te krijgen: de naam ‘Gijsje’ achterop het schilderij, een periode en een schip.” Homburg
duikt in de monsterrollen van de Admiraal van Wassenaer. In
deze beknopte scheepspersoneelsadministratie stuit de conservator op twee Gijsbertussen. “Een oﬃcier van gezondheid
en een matroos, Gijsbertus Johannus Everardus Loevens, in
februari 1895 ontslagen ‘wegens gebrek aan aanleg en slecht
gedrag.’”
“Plots vielen de puzzelstukjes op hun plaats”, glundert hij.
“Het blijft een educated guess, speculeren op basis van de beschikbare bronnen en je eigen kennis en ervaring, maar het
ALLE HENS | JULI-AUGUSTUS 2011
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hele tafereel was nu wel te duiden. Volgens de kledingvoorschriften uit die tijd gold het wegnemen van het mutslint als
een strafmaatregel.”
Knapzak, plunjebaal, deze schepeling is inderdaad duidelijk
klaar voor vertrek. Of Krabbé ‘Gijsje’ daadwerkelijk heeft
vastgelegd bij zijn vertrek van boord en uit de marine, valt
volgens Homburg nooit met volledige zekerheid te zeggen,
maar het zou wel bijzonder ironisch zijn, zegt de conservator. “Een jongen die door de marine ongeschikt is bevonden,
heeft nu toch een plekje tussen de admiraals en de grote zeehelden.”

HISTORIE

Eerbetoon aan een zeeheld
NA EEN GRONDIGE RESTAURATIE IS HET STANDBEELD VAN NEDERLANDS BEKENDSTE ADMIRAAL, MICHIEL
ADRIAENSZOON DE RUYTER, SINDS 5 JULI WEER TERUG OP ZIJN EIGEN VERTROUWDE PLEK IN VLISSINGEN.
DE ZEEHELD VERDWEEN EVEN UIT HET STRAATBEELD VOOR ONDERHOUD EN GAF TIJDENS ZIJN OPKNAPBEURT
NOG EEN GEHEIM PRIJS.

TEKST: MARLOUS DE RIDDER | FOTO’S: MAARTJE ROOS (AVDD)

Met zeventien saluutschoten vanaf Hr. Ms. Hellevoetsluis,
muziek van het Korps Mariniers en een erehaag van marinepersoneel van marinekazerne Vlissingen en patrouilleschip
Zeeland, kreeg de admiraal een passend militair eerbetoon.
Vlissinger basisschoolleerlingen verzorgden een optreden in
zeventiende eeuwse kledij ter ere van de ‘vernieuwde’ De
Ruyter. Een restauratie was dringend nodig, want zowel het
voetstuk als het beeld verkeerde in slechte staat. De vrees bestond zelfs dat Michiel van zijn sokkel zou vallen. Niet alleen
vernieuwden de restaurateurs de sokkel volledig, ook namen
ze het hekwerk en de kanons onder handen. Daarnaast heeft
Michiel de Ruyter zijn oorspronkelijke bronskleur terug, zoals het in 1841 werd gemaakt. Een heuse make-over, want sinds
1904 was het beeld namelijk groen van kleur.
Michiel Adriaenszoon de Ruyter (1607-1676) bestreed kapers en leidde verschillende grote zeeslagen. Ook is hij medeoprichter van het Korps Mariniers,
in 1665. Ondanks maritieme verdiensten bleef hij een volksjongen. Zo schonk
hij enkele malen grote bedragen aan de Vlissingse armen. Door de eeuwen
heen bleef de geboren Vlissinger tot de verbeelding spreken. Het huidige luchtverdedigings- en commandofregat is het dertiende schip dat zijn naam draagt.
Koning Willem II onthulde op 25 augustus 1841 op het De Ruyterplein het gietijzeren standbeeld voor De Ruyter. Het paste helemaal in die tijd van romantiek, nationalisme en heldenverering. De Vlaamse beeldhouwer Louis Royer
maakte het ontwerp. Royer ontwierp ook standbeelden voor Rembrandt en
Willem van Oranje. Het beeld staat sinds eind negentiende eeuw op het Keizersbolwerk in de Zeeuwse havenstad, uitkijkend over zee. Sinds 1905 flankeren twee in de Straat van Messina opgeviste kanons het beeld.
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Geheime koker

Dat de grondige restauratie van ruim zeven maanden meer
zou opleveren dan een blinkende De Ruyter bleek vorig jaar
november. In de sokkel troﬀen de restaurateurs een loden
koker met twee oorkondes, foto’s en een stiekem briefje aan.
Vooral dat laatste was een grote verrassing, want uit overlevering was al bekend dat een koker of een doos in het voetstuk zou zitten. De oorkondes zijn documenten uit 1841 en
uit 1894 en gaan over de verplaatsingen van het standbeeld.
Het briefje bleek van de loodgieter die in 1894 de koker met
het perkament moest dichtmaken. Stiekem heeft hij daar
ook zijn naam bij ingesloten. In juni is de oorspronkelijke
koker, voorzien van muntgeld uit 2011, recente foto’s van
Vlissingen, een nieuwe oorkonde en een nieuw geheim door
twee jonge nazaten van De Ruyter teruggeplaatst.
Voor de gemeente Vlissingen leverde de restauratie nog een
voordeel op. Moest je eerst midden op de weg staan om het
beeld goed te kunnen bewonderen, door Michiel een metertje te verplaatsen behoort die onveilige situatie tot het verleden.
ALLE HENS | JULI-AUGUSTUS 2011
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Bemanning Hr.Ms. Snellius helpt Vietnamese hydrografen in het zadel

“Het was terug naar de basics”
ZE SCHREVEN BOSJES PENNEN EN STIFTEN LEEG, PRODUCEERDEN
KILOMETERS TEKST OP SCHOOLBORDEN EN PRAATTEN DE KEEL SCHOR.
DRIE BEMANNINGSLEDEN VAN HET HYDROGRAFISCH OPNEMEMINGSVAARTUIG HR.MS. SNELLIUS ZIJN OP MISSIE GEWEEST NAAR EEN VOOR
HEN ONGEWONE PLEK: DANANG IN VIETNAM. DAAR HIELPEN ZE EEN
ONGEOEFENDE MARINEBEMANNING IN HET ZADEL MET HET PLANNEN

nant-ter-zee 2OC Merte Peeters en wapentechnicus korporaal
Jerry de Wolf. “Vietnam? Hartstikke mooi toch! Wie komt
daar nou?”, glimlacht Peeters. “We waren ook benieuwd naar
de apparatuur en procedures van de Vietnamese marine. Via
internet ontdekten we dat hun hydrograﬁsche operaties in de
kinderschoenen staan en ze over een opnemingsvaartuig uit
de jaren zestig beschikken.
De ﬁrma Damen informeerde ons over het nieuwe schip. Een
hypermodern, circa 66 meter lang exemplaar dat op Hr.Ms.
Pelikaan lijkt en waarmee de bemanning nog moet leren varen.” De Wolf: “Vietnam staat nog aan het begin van een hydrograﬁsch tijdperk.”

VAN HYDROGRAFISCHE OPERATIES EN HET VAREN MET EEN OPNEMINGSVAARTUIG.

TEKST: JACK OOSTHOEK | FOTO’S: JERRY DE WOLF

De reis van de drie hydrografen naar Azië vloeide voort uit de
contacten tussen de marine en Damen Shipyards in Vlissingen, bouwer van Nederlandse en buitenlandse marineschepen. Daaronder een hydrograﬁsch opnemingsvaartuig voor
Vietnam. In het contract met het land staat dat de Nederlandse marine hand- en spandiensten verleent bij het opwerken
van dit schip, zolang dat maar niet teveel personeel kost.
Toen dit nodig bleek kwam Damen - via de Dienst der Hydrograﬁe - bij de Snellius terecht. De bemanning had tijd omdat
het schip voor een drieweekse onderhoudsperiode in Den
Helder lag. Al snel stond er een team klaar met daarin commandant luitenant-ter-zee 1 John Loog, 1ste hydrograaf luiteALLE HENS | JULI-AUGUSTUS 2011
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Danang bij nacht.

MENS EN WERK

Haarkleur en lengte

De kennismaking met de miljoenenstad Danang aan de Zuid
Chinese Zee, in de Vietnamoorlog een pleisterplaats voor
Amerikaanse militairen, maakte vooral cultureel indruk op
de drie. Peeters: “Het krioelt er van de scooters, marktjes en
winkels. Verkeersregels ontbreken, toch lijkt alles goed te
gaan. Bij het oversteken moet je doorlopen, anders gebeuren er ongelukken. Iedereen anticipeert namelijk op iedereen. Op onze beurt vielen we op door onze haarkleur en
lengte.” De deputatie van de Snellius ging snel aan de slag.
Commandant Loog nam de procedures en de organisatie
voor zijn rekening, Peeters de hydrograﬁsche zaken, De Wolf
de techniek. In samenwerking met de Nederlandse kapitein
Frits Klop van Damen Shipyards in Danang, omdat het nieuwe opnemingsvaartuig ten tijde van het bezoek van de Nederlanders nog eigendom van de Zeeuwse werf was. “We betraden een andere marinewereld en stelden ons op als
collega’s die hulp kwamen bieden”, vertelt Peeters. “Toen de
Vietnamezen merkten dat we hen niet onze wil kwamen opleggen, brak het ijs en stelden ze steeds meer vragen. Iedereen was leergierig en noteerde alles. Wie dit niet deed werd
door collega’s op de vingers getikt.”
Minpuntje was de communicatie, omdat de Vietnamezen en
hun tolk matig Engels spraken. Daarnaast bleek verlegenheid troef en wilde niemand bij de Hollandse gasten een verkeerde indruk wekken. “In de loop van de week ging het
steeds beter”, aldus Peeters.

De Vietnamezen noteerden alle informatie van hun Nederlandse leermeesters.

Onbekend terrein

omgang met apparatuur als echolood en het verrichten van
dieptemetingen, kwam varen met het nieuwe hydrograﬁsch
opnemingsvaartuig aan bod. Eveneens een must aangezien
de Vietnamezen de procedures daarvoor onvoldoende beheersen. Zo liet de communicatie tussen de oﬃcier van de
wacht en de hydrograaf aan boord te wensen over. “Neem
het ontmeren”, aldus Peeters en de Wolf. “Dat kwam ongeveer neer op het starten van de machines en wegvaren, zonder te controleren of alles klopt. En bij het oefenen in het te
water laten van de sonar kijkt de totale bemanning toe, terwijl twee man voldoende is. Hoewel veel zaken soepel verliepen, is de opleiding van de Vietnamezen mogelijk onvoldoende maritiem gericht. Het grootste manco was nog het
gebrek aan duidelijkheid over de verantwoordelijkheden aan
boord van het Vietnamese opnemingsvaartuig. De bemanning reageerde echter positief op onze uitleg en pakte de
voorgestelde procedures snel op. We hebben veel kunnen
doen.”

Als eerste les werd de basis van hydrograﬁsche operaties onder de loep genomen. “Ondanks de cursussen die ze hebben
gevolgd, weten de Vietnamezen niet precies waar hun apparatuur voor dient en hoe die te gebruiken”, vertelt Peeters.
Veel aandacht kreeg ook het plannen van operaties en survey,
het hydrograﬁsch onderzoeken van de zeebodem. Voor de
Vietnamezen onbekend terrein, omdat veel landen in de regio de Zuid Chinese Zee claimen waardoor veel gebieden nog
niet in kaart zijn gebracht. Evenmin is het duidelijk welke
marine waar mag surveyen, legt Peeters uit. Na lessen in de

Terugblikkend spreken Peeters en De Wolf van een bijzonder avontuur in een dito cultuur. “Het was terug naar
de basics. We hebben opnieuw geleerd hoe belangrijk procedures en checklisten zijn. Er waren echter ook moeilijke
momenten. Zo stelde de werf waar het nieuwe opnemingsvaartuig lag afgemeerd zich terughoudend op toen
wij met de nieuwe apparatuur aan boord wilden oefenen.
De Vietnamezen moesten heel wat telefoontjes plegen
om alles te laten doorgaan.”

Het door Damen Shipyards gebouwde hydrografisch opnemingsvaartuig voor Vietnam aan de kade in Danang.
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In de straten van de miljoenenstad Danang krioelt het van de scooters.
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WILCO VELTKAMP KWAM OP ALS WAPENELECTRONICAMONTEUR DER DERDE KLASSE. NA ZEVEN JAAR VERLAAT HIJ DE KONINKLIJKE
MARINE. IN 2010 IS HIJ, NA VELE OMZWERVINGEN, TERUG. NU ALS VLOOTPREDIKANT.

Zeventien jaar was Veltkamp toen hij in 1978 zijn werkzame
leven begon bij de marine. “Ik koos de vloot voor het avontuur en de afwisseling, maar ook uit een soort idealisme”, vertelt hij. “De marine was een logische keuze. De marine hoort
gewoon bij Nederland. De wervingscampagnes speelden daar
handig op in.” Het eerste schip voor de jonge wapenelektronicamonteur was Hr.Ms. Van Galen. Daar maakte hij zijn takenboek af en werkte hij met de sonar en in de elektronische
oorlogsvoering. Hij was nog maar amper aan boord geplaatst

TEKST: MARLOUS DE RIDDER

of Veltkamp mocht de onderoﬃciersopleiding in om in 1982
op Hr. Ms. Banckert te gaan werken in het WM-25 geleide wapen vuurleidingssysteem. “Een mooie en indrukwekkende
periode”, zegt Veltkamp. “Maar ik miste ook wat. Ik ben altijd
leergierig geweest en ik hield zowel van God als van mensen.
Zo groeide in die tijd bij mij de overtuiging dat ik dominee
wilde worden. Dus toen mijn contract in 1985 aﬂiep, was de
keuze om de dienst te verlaten weloverwogen. Studeren was
vanaf toen de rode draad in mijn leven.”

Van matroos tot doctor in de theologie

De marine
heeft me nooit losgelaten

Doctor Veltkamp
Op 1 juni promoveerde Wilco Veltkamp
tot doctor in de theologie op het proefschrift De menschlijcke reeden onmaetiglijck gelaudeert. De Walcherse Artikelen 1693
tegen de achtergrond van de Vroege Verlichting in de Republiek. Daarin onderzoekt
en beschrijft hij een zeventiendeeeuws kerkelijk document tegen de
achtergrond van zijn tijd en plaats.
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De student

Om toegelaten te worden tot de opleiding theologie moest
Veltkamp eerst slagen voor het VWO. Toen hij dat diploma
eenmaal op zak had, vertrok hij met zijn vrouw en vijf dochters uit Den Helder om in Kampen theologie te gaan studeren. Zeven jaar lang leefden ze van een studiebeurs en een
klein fonds vanuit de kerk. “In die tijd begrepen heel weinig
mensen mijn keuze. Ik was getrouwd en jong vader. Het was
dus allesbehalve sociaal wenselijk om je baan op te zeggen
en te kiezen voor een onzekere tijd als student. Maar ik had
een enorme drive om datgene te bereiken wat ik zag als een
roeping. Bovendien zijn mijn vrouw en ik nou eenmaal vrijbuiters. We zagen het juist als een uitdaging om met minimale middelen gelukkig te zijn.”
De gemeentepredikant

Met hoge verwachtingen ging Veltkamp na zijn studie aan de
slag als dominee in Zaandam. Een heftige en confronterende
tijd, omschrijft hij die periode. “De rol van dominee in een
gemeente is niet te vergelijken met die van vlootpredikant.
Je bereidt preken en diensten voor, bezoekt zieken en ouderen, geeft onderwijs en zit veel vergaderingen in de kerk
voor. Daarnaast is er geen CAO voor predikanten en verwacht
men dat je je helemaal in dienst stelt van je kerkelijke gemeente. Een werkweek van zestig uur was meer regel dan
uitzondering.”
Ondertussen liet de marine hem niet los. Veltkamp bleef de
Alle Hens en Trivizier lezen en sloeg zelden de Marinedagen
over. “Al in mijn studententijd vond ik de kerkelijke wereld
tamelijk beperkt. Ik miste de contacten met andersdenkende
mensen. Ironisch genoeg was dat laatste juist hetgeen wat ik
bij de marine altijd zo waardeerde.”
De gemeente of de vloot?

Dit bracht Veltkamp ertoe om in 1998 te solliciteren als
krijgsmachtpredikant bij Defensie. Vanwege onvoldoende
praktijkervaring werd hij afgewezen. “Een teleurstelling,
maar ook een signaal”, zegt Veltkamp. “Ik wist nog niet goed
wat ik wilde. Was de sollicitatie een vlucht of een wens? Je
moet niet ergens weggaan, maar ergens naartoe.” Na een
aantal jaar volgde weer een sollicitatie. Nu met een positieve
uitkomst. Toch besloot Veltkamp in de gemeente Almere aan
de slag te gaan. “Aangezien mijn aanstelling bij Defensie op
zich liet wachten, beschouwde ik het aanbod om gemeentepredikant te worden als een duidelijk teken.” Het bleek een
goede keus. “Ik had het daar enorm naar mijn zin. Net als de
stad Almere heeft ook de kerkelijke gemeente veel jonge
mensen, dat trok me. Toeval of niet, vanuit onze kerkgenootschap ging ik collega-predikanten begeleiden die bij Defensie werkten. En zo stroomde het bloed opnieuw waar het niet
gaan kon. Al had ik eigenlijk zelf de hoop opgegeven.”
De VLOP

De dominee besluit nogmaals te solliciteren. Er is plek, maar
dan wel bij de landmacht. In 2006 gaatg Veltkamp als geeste19

De werkplek van Veltkamp varieerde van een gemeente tot een mijnenjager.

“Ik hou van God en van mensen”
lijk verzorger aan de slag bij het Opleidings- en Trainingcentrum Logistiek in Soesterberg waar hij onder meer straatjongeren begeleidt die een twaalf-weekse militaire cursus
kregen, gericht op discipline. “Hoewel mijn hart bij de marine ligt, heb ik ook bij de landmacht een geweldige tijd gehad. Het mooie van dit werk is dat je er voor iedereen bent.
In een organisatie die soms hard is, zijn wij er juist voor de
mensen. Als geestelijk verzorgers maken wij geen deel uit
van de militaire hiërarchie. Dat geeft ons veel vrijheid en mogelijkheden iets voor de persoon achter de militair te betekenen.”
Sinds een klein jaar is Veltkamp weer terug bij zijn eerste
werkgever. Als vlootpredikant, kortweg VLOP, werkt hij nu
bij de Mijnendienst, de Defensie Duikschool en de Defensie
Duikgroep. Meestal vaart hij een midweek mee, spreekt met
de bemanning en als het schip een zondag op zee is, houdt
hij een bezinningsdienst. Zoals laatst toen hij vanaf Lissabon
meevoer vanwege de bemanningswissel tussen mijnenjagers
Hr.Ms. Haarlem en Hr.Ms. Middelburg in het kader van de
operatie Uniﬁed Protector. “Nadat ik een paar jaar geleden had
besloten niet meer naar de marine te willen, werd ik aangewezen om juist daar te gaan werken. Alsof God tegen je zegt:
‘Dit heb je toch altijd gewild? Nu niet zeuren!’ Je zou zeggen
dat de cirkel nu rond is.”
“Ik ben nooit theologie gaan studeren om VLOP te worden, maar het leven neemt nou eenmaal vaak een andere
wending dan je voor ogen hebt. Uiteindelijk ben ik weer
terug op de plek waar het voor mij als 17-jarige allemaal
begon.”
ALLE HENS | JULI-AUGUSTUS 2011
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Met een afsluitende taptoe van de Marinierskapel kwam zondag 3 juli een einde aan drie succesvolle Marinedagen. Topdrukte op
deze laatste dag zorgde uiteindelijk voor een bezoekersaantal van ruim 150.000.
De Marinedagen, met als thema ‘Voortvarend naar de toekomst’, gaven de bezoekers een indruk van de nieuwste technieken, maar
ook van de meest recente operaties van de marine. Een aantal opengestelde schepen nam onlangs nog deel aan de grensbewakingoperatie van Frontex in de Middellandse Zee of opereerde voor de kust van Somalië of Libië. Ook was er veel bekijks voor de
Holland, het Russische schip RFS Minsk en de onderzeeboot Hr. Ms. Zeeleeuw. Daarnaast waren de demonstraties, het mariniersbivak en de kinderactiviteiten populair. C-ZSK bracht een bezoek aan het evenement en sprak met verschillende bezoekers. “We
zijn niet altijd zichtbaar in de samenleving aanwezig. Vandaag proberen we dat goed te maken door zo veel mogelijk van ons werk
aan de mensen te laten zien”, aldus Borsboom.
Organisator luitenant-ter-zee 2OC Wim Erkelens Cooke kijkt ook tevreden terug op de afgelopen dagen. “De marinedagen verliepen zonder noemenswaardige incidenten. Veiligheid is toch het allerbelangrijkste. Dat er veel mensen op af komen, is prachtig.”
Foto: Ad Biersteker (AVDD)
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Winnende foto Marinedagen
Met deze foto wist Wilfred Beukens het thema ‘Voortvarend naar de toekomst’ van de Marinedagen het best in beeld te brengen. Hij deelde de foto op de Facebook-pagina van de Koninklijke Marine en wint hiermee een dag meelopen met een professionele fotograaf van de Audiovisuele Dienst Defensie.
ALLE HENS | JULI-AUGUSTUS 2011
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MD-traject voor onderoﬃcieren
EEN VAN DE EERSTE RESULTATEN VAN DE BELEIDSVISIE ONDEROFFICIEREN WAS DE GEBOORTE VAN DE STAFADJUDANT.
INMIDDELS ZIJN ER VIJFTIG ADJUDANTEN GEPLAATST OP DE 64 STAFADJUDANT FUNCTIES BIJ DE KONINKLIJKE MARINE.
HET MANAGEMENT DEVELOPMENT-TRAJECT GARANDEERT EEN GOEDE AANWAS VAN DEZE GROEP. STAFADJUDANT MART
VAN DIJKE IS COACH BIJ HET TRAJECT. HIJ LICHT DE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN TOE.
“Management Development (MD) is een stuk gereedschap
in de kist van de Beleidsvisie Onderoﬃcieren”, vertelt Van
Dijke. “De dossiers van aangemelde onderoﬃcieren komen voor de MD-commissie, die beoordeelt of de kandidaten geschikt zijn voor het traject. Als ze positief bevonden
zijn, bepaalt de commissie samen met de loopbaanbegeleider wat voor hen de juiste functies zijn binnen hun dienstvak om voldoende kennis en ervaring op te doen. Dat is altijd een goed gewogen mix tussen walbanen en
operationele plaatsingen. Als ze die functies op uitstekende wijze doorlopen, komen ze uiteindelijk voor de stafadjudanten-commissie. Dat orgaan waarborgt dat alleen de
onderoﬃcieren met zowel een goede vakkennis als leidinggevende kwaliteiten stafadjudant worden. Zo halen we de
doelstelling van de Beleidsvisie om de uitgebreide kennis
bij de onderoﬃcieren in het onderoﬃcierskorps te behouden.”
Dossieropbouw

“In de onderoﬃciersgemeenschap heerst vaak de gedachte
dat je door een aantal ‘hoepeltjes’ moet springen om MDer te kunnen worden”, meent Van Dijke. “Maar juist daarvoor bestaat het traject. De organisatie helpt MD-gelabelde
onderoﬃcieren via de juiste functies zich te verbreden en
verdiepen om uiteindelijk stafadjudant te kunnen worden.” Hij gaat verder. “Er zijn drie manieren om dat label te
verkrijgen. Een uitstekende beoordeling, in combinatie
met een appreciatie van de commandant. Een signalering
door een stafadjudant of een P&O-functionaris. Je mag jezelf ook aanmelden, in combinatie met een appreciatie van
de commandant.” Om in aanmerking te komen, oordeelt
de commissie over de laatste tien jaar functioneren als on23

TEKST: MAARTJE VAN DER MAAS | FOTO: ARCHIEF

deroﬃcier. “Aanmelden kan bij de rang van sergeant, die
zijn dossier gedurende zijn periode als korporaal heeft opgebouwd. Het is dus belangrijk om dit dossier up to date te
houden. Als een lijnmanager zegt dat je erg goed bent in je
werk, vraag dan ook naar een beoordeling waarin dat staat.”
Voorbeeldfunctie

Van Dijke geeft aan dat de beoordeling van de commissie
steeds sneller gaat. “Binnen twaalf maanden na de aanmelding is duidelijk of iemand in aanmerking komt. Als een
kandidaat nu niet in beschouwing komt, is daarmee de kans
op MD niet bekeken. Sommige mensen zijn laatbloeiers.
Wanneer je dossier als sergeant niet goed genoeg is, wil dat
niet zeggen dat je als sergeant-majoor afgeschreven bent.”
Andersom geldt deze redenering niet. “Eens MD-er betekent
niet voor eeuwig MD-er. Je kunt uit het traject verwijderd
worden als je functioneren achter blijft bij het verwachte
patroon.” Op dit moment zit zo’n zes procent van de onderoﬃcieren in het MD-traject. “Dat is niet zoveel”, aldus Van
Dijke. “Maar we steken nou eenmaal niet allemaal boven
het maaiveld uit. Er zijn genoeg heel goede functionarissen
in de onderoﬃciersgemeenschap, die een prachtige carrière
hebben. Deze groep is de kurk waarop de Koninklijke Marine drijft. Wij zijn echter op zoek naar degenen die de juiste
combinatie van wil, vakkennis en leidinggevende capaciteiten bezit.”
“Als we iemand hier succesvol door het MD-traject heen
begeleiden, dan weten we dat hij of zij op uitdagende
functies kan eindigen”, concludeert Van Dijke. “En daarbij in de meeste gevallen toch behouden blijft voor de
onderofficiersgemeenschap.”
ALLE HENS | JULI-AUGUSTUS 2011
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Een nieuwe uitdaging

Defensieonderdeeladjudant
bij het CDC
BIJ DE STAF VAN HET COMMANDO DIENSTENCENTRA DEFENSIE IS HET
KANTOOR VAN ADJUDANT DER MARINIERS MARTIN VAN DAALEN
GEMAKKELIJK TE VINDEN. EEN STICKER VAN HET KORPS MARINIERS
PRIJKT DUIDELIJK NAAST ZIJN ALTIJD GEOPENDE DEUR. DIT UIT RESPECT
VOOR ZIJN AFKOMST EN NIET OM HOKJESDENKEN TENTOON TE STELLEN.
DE KERSVERSE DEFENSIEONDERDEELADJUDANT BESCHOUWT ZICHZELF
NAMELIJK ALS EEN BRUGGENBOUWER. “IK BEN NIET ALLEEN EEN VERTEGENWOORDIGER VAN DE ONDEROFFICIEREN. IK VIND HET OOK BELANGRIJK OM BINDING TE CREËREN BINNEN ONZE KRIJGSMACHT.”
TEKST: MAARTJE VAN DER MAAS | FOTO’S: MARTIN VAN DAALEN

Op 14 juli nam van Daalen de functie over van adjudant van
de Koninklijke Marechaussee Henri Wanders. Een mooie
kroon op zijn carrière. In 1979 kwam hij als marinier 3 in
dienst in Rotterdam. Sinds 1984 is hij onderoﬃcier. “Alle dingen die mariniers geacht worden te doen, heb ik gedaan.
Veelvuldige berg- en wintertrainingen in Schotland en Noorwegen en jungletrainingen. Daarnaast ben ik op uitzending
geweest naar Cambodja, Bosnië, Eritrea.” De laatste jaren
werkte hij voornamelijk in de amﬁbische wereld, als chef der
équipage bij het Amﬁbische Gevechtsteunbataljon en later
in dezelfde functie bij het Opleidingscentrum Amﬁbisch op
Texel.
Toch een heel andere wereld dan een ondersteunend bedrijf
zoals het CDC en dat geeft van Daalen ook toe. “Ik doe dit
werk als vertegenwoordiger van het onderoﬃcierskorps en
bewaak hierbij de rol, de positie en de kwaliteit van de onderoﬃcieren zoals beschreven in de Beleidvisie Onderoﬃcieren. Hierin adviseer ik de commandant en heb een signaalfunctie. Dat werk is eigenlijk niet zo heel anders dan wat
ik de afgelopen jaren heb gedaan. Bij het CDC is het aantal
mensen waarvoor je staat groter, de problemen zijn groter,
maar het principe blijft wel hetzelfde.” Van Daalen wil hierin
een hecht team vormen met de overige stafadjudanten. “Zij
zijn degenen die op dezelfde positie naast hun commandant
staan en vormen voor mij dus een belangrijk aanspreek- en
ALLE HENS | JULI-AUGUSTUS 2011
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overlegpunt binnen het CDC.” Zijn operationele achtergrond ziet hij daarbij juist als een groot voordeel. “Het helpt
mij steeds duidelijk de link te leggen naar de operationele
commando’s.” Hij zwijgt en begint te lachen. “Al moet ik nog
wel aﬂeren te zeggen ‘ja, maar bij het korps doen we het
zo…’”
Binding

“Vierentwintig uur per dag en 365 dagen per jaar levert het
CDC diensten voor de overige krijgsmachtdelen”, gaat van
Daalen verder. “Wat heb jij vandaag betekend voor je collega
achter de boom, hoog in de lucht of op zee? Dat is de vraag

OEFENING

Speerpunten

die we ons bij het CDC elke dag moeten stellen. Dat kan varieren van de apotheker in het Militair Geneeskundig Logistiek
Centrum in Friesland die medicatie klaarmaakt voor een missie tot de medewerker van het Dienstencentrum Human Resources in Enschede die reiskosten muteert. Al die verschillende bedrijfsgroepen die over het hele land verspreid
liggen, maken het een zeer divers bedrijf met veel expertise.
Toch is er maar één reden waarom we dit werk doen. Eén van
mijn speerpunten tijdens deze plaatsing is om dat steeds duidelijk te benadrukken. Dat is namelijk wat ons bindt en daarmee kan deze organisatie zich wat meer naar buiten richten.”
Van Daalen vindt het belangrijk dat binnen Defensie iedereen zich van elkaars kracht bewust is. “Dat betekent dus ook
dat die operationele collega inziet dat er hier een hoop mensen hard werken om hem of haar het leven gemakkelijker te
maken.”

Communicatie en goed leiderschap zijn
erg belangrijk in deze tijden

25

Dit is echter niet zijn enige doelstelling tijdens de drie jaardurende plaatsing. In de openingstoespraak bij zijn aantreden geeft de nieuwe defensieonderdeeladjudant aan dat hij
begrijpt dat het CDC een lastige periode tegemoet gaat.
“Deze organisatie is als een rijdende trein waarvan bestemming niet duidelijk is voor alle passagiers. Het is moeilijk om
je staande te houden in zo’n omgeving. Mensen hebben
houvast nodig. Die hoop ik te kunnen bieden.” Daarmee
geeft hij nog twee van zijn speerpunten prijs. “Communicatie en goed leiderschap zijn erg belangrijk in deze tijden. Ik
zie het als mijn taak om boodschappen van een abstract niveau te vertalen naar de werkvloer. Vaak geven we problemen
en beslissingen op te grote lijnen door, zonder met uitleg en
antwoorden te komen. Het is juist belangrijk om ook de context van bepaalde beslissingen te verklaren om zo begrip te
krijgen en samen tot een oplossing te komen.” Van Daalen
hoopt dat het personeel de weg naar hem goed weet te vinden. “Mijn deur staat hier op de Binckhorsthof voor iedereen
open. Als ik straks na de verhuizing naar de Kromhoutkazerne in Utrecht -die volledig is ingericht naar het nieuwe werken- een deur heb gevonden, zal ik die zeker ook open zetten.”
Nu hij pas een maand op functie zit, is van Daalen nog op
zoek naar de juiste balans. “Ik ontdek elke dag meer over
dit bijzondere defensieonderdeel tijdens de bezoeken
die ik afleg en in de documenten die ik lees. Ik probeer nu
zo snel mogelijk duidelijk te krijgen wat er allemaal op
het personeel afkomt de komende tijd. Ik hoop dat ik er
dan voor hen kan zijn.”
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Hr.Ms. Middelburg vaart
de haven van Den Helder in
met beide naamvlaggen.

Nieuwe bemanning voor Hr.Ms. Haarlem

Veilige terugkeer in Den Helder
EIND JUNI WAS MALTA HET DECOR VOOR DE BEMANNINGSWISSEL TUSSEN DE MIJNENJAGERS HR.MS. HAARLEM EN
HR.MS. MIDDELBURG. DE OORSPRONKELIJKE BEMANNING VAN DE HAARLEM VOER DRIE MAANDEN IN DE
OPERATIE UNIFIED PROTECTOR. IN HET DWERGSTAATJE KWAM VOOR HEN HET EINDE AAN DEZE GROTE TAAK.
DE KOMENDE DRIE MAANDEN OPEREERT DE BEMANNING VAN DE MIDDELBURG AAN BOORD VAN DE HAARLEM
VOOR DE KUST VAN LIBIË.

TEKSTBEWERKING: MAARTJE VAN DER MAAS

Nederland levert sinds eind maart een bijdrage aan operatie
Uniﬁed Protector. Een missie die zich richt op het beschermen
van de bevolking, het toezicht houden op de naleving van
het wapenembargo en het handhaven van de no-ﬂy zone boven Libië. Op verzoek van de NAVO werd op 10 juni besloten
tot een verlenging van drie maanden. Omdat de mijnenjager
Hr.Ms. Haarlem beschikt over de benodigde operationele
uitrusting voor deze missie, wisselde niet het schip maar de

bemanning. Dit gebeurde tijdens een informele commandooverdracht, waarbij beide commandanten de vlaggen van
hun schepen aan elkaar overhandigden.
Missiegerichte voorbereiding

“De bemanning is ongelooﬂijk gemotiveerd om de operatie
te vervolgen en ziet deze overstap naar de Haarlem als een
uitdaging”, aldus de nieuwe commandant van het schip, luiALLE HENS | JULI-AUGUSTUS 2011
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tenant-ter-zee 1 Paul Bijleveld. In de weken voorafgaand aan
de missie volgden zij extra opleidingen en werd aanvullend
materieel ingescheept. Na vertrek richting het Middellandse
Zeegebied, waar het schip deelnam aan een grensbewakingoperatie van het Europees agentschap Frontex, onderging de
bemanning ook nog aanvullende trainingen. Zowel op het
gebied van mijnenbestrijding in ernstoperaties, force protection, het bestrijden van calamiteiten, als het vernietigen van
drijvende mijnen.

Het is zeer leerzame missie geweest.
Iedere echte inzet is toch een proeve
van bekwaamheid
Leerzaam

De oorspronkelijke bemanning van de Haarlem voer drie
maanden voor de kust van Libië. Daar richtten zij zich op het
handhaven van het wapenembargo door verdachte schepen
Minister Hillen
sprak zijn bewondering voor de
bemanning uit.

te identiﬁceren, volgen en zo nodig aan te houden. “Nadat
het Khadaﬃ-regime voor de kust mijnen had gelegd, kwam
daar het mijnenjagen bij”, vertelt de scheidend commandant, luitenant-ter-zee 1 Wilbert van Gemeren. Zo onderzocht de Haarlem meerdere malen de aanvoerroute naar Misrata, zodat schepen veilig de haven konden aandoen. “Het is
een schitterende en zeer leerzame missie geweest. Iedere
echte inzet is toch een proeve van bekwaamheid.”, blikt Van
Gemeren tevreden terug. Samen met zijn bemanning stapte
hij aan boord van de Middelburg om de terugreis naar Den
Helder te beginnen. Daar kwamen ze op 7 juli aan, zeven weken later dan gepland.
Thuiskomst

Het schip werd welkom geheten door de minister van Defensie, een aantal leden van de Vaste Kamercommissie van Defensie, de Commandant Zeestrijdkrachten én het thuisfront
van de bemanningsleden. “U bleef uw taken met grote ﬂexibiliteit, professionaliteit en toewijding uitvoeren”, sprak Hillen. “Uw reis is door een constante verandering gekenmerkt.
Uw missie veranderde. U kreeg te horen dat u zeven weken
later thuis zou komen. En in het missiegebied werd duidelijk
dat juist uw schip deﬁnitief aan de ketting gaat. Ik heb zeer
veel respect voor uw instelling.”
Hr.Ms. Haarlem vertrok begin februari met het mijnenbestrijdingflottielje van de NAVO, de Standing NATO Mine
Counter Measure Group, naar de Middellandse Zee, om daar
zeemijnen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog te ruimen. De missie van de mijnenjager veranderde toen de
Nederlandse regering eind maart besloot tot een bijdrage aan operatie Unified Protector. Hr.Ms. Haarlem ondervroeg ruim 200 schepen. In april kwam daar de taak van
mijnenjagen bij.
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Gouden
medaille
voor een goud schip
MET HAAR 36-JAAR IS HR.MS. ZUIDERKRUIS HET OUDSTE SCHIP VAN DE KONINKLIJKE MARINE. TIJDENS DE
ONTHULLING VAN EEN GROOT FORMAAT GOUDEN REPLICA MEDAILLE FELICITEERDE COMMANDER NETHERLANDS
MARITIME FORCE, COMMANDEUR LENSELINK, SCHIP EN BEMANNING. HR. MS. ZUIDERKRUIS WORDT EIND DIT
JAAR UIT DIENST GESTELD MAAR LEVERT EERST NOG EEN BIJDRAGE VAN FORMAAT AAN DE ANTIPIRATERIJ MISSIE
ATALANTA.

TEKST: DOENJA ZWAAN | FOTO’S: RUUD MOL (AVDD)

Hr.Ms. Zuiderkruis was het eerste schip ter wereld dat met
een gemengde bemanning voer. Zeker in het begin van haar
carrière was er veel mediabelangstelling voor de grand old
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lady. Met een prachtige staat van dienst heeft de bevoorrader
haar wapenspreuk ‘geduldig bereid’ terecht waargemaakt.
Tijdens de ceremonie is stilgestaan bij het feit dat Hr. Ms.
Zuiderkruis eind dit jaar uit de vaart genomen wordt. De antipiraterijmissie Atalanta is een mooie afsluiting voor 36 jaar
trouwe dienst. Een bijzondere missie voor een bijzonder
schip. Of zoals commandeur Lenselink het verwoordde: “Hr.
Ms. Zuiderkruis is een gouden schip met een bemanning die
ongetwijfeld met haar deployment voor goud gaat”. Op 22
augustus vertrok de bevoorrader uit Den Helder. “Met haar
36 jaar is het schip nog in uitstekende conditie. De Zuiderkruis is een algemeen oorlogschip met voordelen”, concludeert de commandant kapitein-luitenant-ter-zee Herman de
Groot. “We gaan voor de anti-piraterijmissie, maar als we
onderweg nog een ander schip moeten bevoorraden, is dat
geen enkel probleem.”

O P E ROA ET FI O
EN
N IENE GL

Europese grensbewaking op zeventig mijl uit de kust

Operatie Indalo

in de Middellandse Zee

DE BEMANNING VAN HR.MS. ZIERIKZEE MOEST METERSHOGE GOLVEN EN FLINK WAT TEGENWIND BEDWINGEN OM IN HET
OPERATIEGEBIED AAN DE ZUIDOOSTKUST VAN SPANJE AAN TE KOMEN. OP 1 JUNI VERTROK DE MIJNENJAGER SAMEN MET
HR.MS. MIDDELBURG EN HR.MS. WILLEMSTAD EN HET TORPEDOWERKSCHIP HR.MS. MERCUUR NAAR DE MIDDELLANDSE
ZEE VOOR OPERATIE INDALO. DAAR BEWAAKTEN ZIJ DE EUROPESE GRENZEN TEGEN ILLEGALE MIGRATIE, MAAR OOK
SMOKKEL VAN MENSEN EN DRUGS.

TEKST: JOPKE ROZENBERG-VAN LISDONK | FOTO’S: EVA KLIJN (AVDD)

“Wij opereren op volle zee in de buitenste schil van het operatiegebied”, wijst commandant luitenant-ter-zee 1 Lex van
der Kraan op de scheepsradar aan. Zestig tot zeventig mijl uit
de kust patrouilleren een maand lang, vierentwintig uur per
dag, twee Nederlandse marineschepen. “We surveilleren

Hr.Ms. Zierikzee in de haven van
hun tijdelijke thuisbasis Almería
aan de Spaanse kust.
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langs een 250 mijl breed grensgebied midden op zee. Daar
detecteren we verdachte schepen die we vervolgens op één à
twee mijl afstand volgen en proberen te identiﬁceren. Alle
waarnemingen rapporteren we direct aan onze Nederlandse
liaison in het International Coördination Centre (ICC) in Madrid.
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Die surveilleren binnen de territoriale wateren in twee ringen langs de kust. Tot twaalf mijl uit de kust varen de kleine
kustwachtschepen en in de volgende twaalf mijl de grotere.
De marine bewaakt het grootste oppervlakte van het operatiegebied van 24 tot maximaal 70 mijl uit de kust. Om beurten zetten de deelnemende lidstaten tevens een aantal kustwachtvliegtuigen en -helikopters in, die helpen bij het
surveilleren boven zee. Tijdens de missie van vier weken wisselen Hr.Ms. Zierikzee en Middelburg de wacht met Hr.Ms.
Mercuur en Willemstad.

Operatie Indalo is
goed te combineren met de adelborsten kruisreis.

Vervolgens stuurt deze internationale commandocentrale er
de Spaanse autoriteiten op af, die de onderscheppingen uitvoeren.” Samen met negen andere EU-lidstaten beschermt
Nederland de buitengrenzen van Europa. “We willen voorkomen dat mensen in de illegaliteit belanden in Europa. Daarom detecteren en melden we alle verdachte bootjes afkomstig uit het zuiden en onderwerpen de Spaanse autoriteiten
ze aan de Schengen Borders Code controle.”
70 mijl uit de kust
De illegalen zijn grofweg in drie categorieën te verdelen, namelijk migranten (vluchtelingen), mensen- en drugsmokkelaars. Mochten zij met hun bootje langs de patrouillerende
marineschepen weten te manoeuvreren, dan is de kans groot
dat ze alsnog door de Spaanse kustwacht ontdekt worden.

De marine heeft
de plicht om
mensen op zee die
in levensgevaar
verkeren te redden.
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Verdachte schepen
Met verrekijkers houdt de bemanning het zeeoppervlak
nauwlettend in de gaten. “De ogen van de bemanning zijn
onze hoofdsensor”, legt Van der Kraan uit. “Met de radar detecteren we alles wat ronddrijft, vervolgens proberen we het
met eigen ogen te identiﬁceren.” Om het grote operatiegebied te kunnen behappen, gaan de schepen zo eﬃciënt mogelijk te werk door vooral te patrouilleren in gebieden waar
in het verleden de meeste bootjes zijn onderschept. Ook bekijkt de bemanning waar de meest waarschijnlijke op- en afstapplaatsen zijn voor de illegalen. Op de denkbeeldige lijn
ertussen bestaat een grote pakkans. “Een vaartuig is verdacht
als het duidelijk van zuid naar noord vaart”, begint de commandant zijn criterialijstje voor verdachte schepen. “Er gaan
ook bellen rinkelen als het Automatic Identiﬁcation System niet
aan staat. Dit kan vaak twee dingen betekenen, of het systeem is kapot of het schip heeft iets te verbergen. Onverlicht
varen of juist in een hoog tempo is ook opvallend. In dat
laatste geval gaat het vaak om drugssmokkel.”
Mensensmokkelaars
“De patrouille-uren van de missie worden volledig betaald
met EU-gelden”, vertelt Commandant Task Group kapitein-

Illegale migranten
Tijdens een patrouille ontdekt een Portugees maritiem patrouillevliegtuig een klein bootje ten zuiden van Spanje. Hr.
Ms. Zierikzee stoomt op naar de aangegeven locatie. De mijnenjager lokaliseert een zes meter lang bootje van het type
Rhib op vijftig mijl ten zuiden van de Spaanse havenstad Almeria. Aan boord bevonden zich tien illegale migranten. De
Spaanse
kustwacht
onderschept het bootje
en handelt de
verdere asielprocedure af.
Een paar dagen
later spot het patrouillevliegtuig weer een klein bootje. De Zierikzee stoomt
op naar de aangegeven locatie en lokaliseert het vaartuig op
negentig kilometer ten zuiden van Almeria. De Spaanse kustwacht neemt elf illegale migranten aan boord.
Samen met Hr.Ms. Mercuur oefent Hr.Ms. Zierikzee het bevoorraden op zee.

Redding van illegalen

luitenant-ter-zee Peter Bergen Henegouwen. “Net als vorig
jaar, neemt Nederland één van de vier operatiemaanden voor
haar rekening. In feite hebben we dus extra vaaruren gekregen dit jaar. Dat is natuurlijk fantastisch. Behalve dat we bijdragen aan het versterken van de Europese grenscontroles,
kunnen we deze tijd ook gebruiken voor opleiding en training. We combineren Indalo dus met de adelborstenkruisreis.”

Nadat Hr.Ms. Zierikzee de melding krijgt van een klein bootje
afgeladen met illegale migranten onderweg van Marokko
naar Spanje, start de bemanning een zoekactie bij het kleine
Isla Alboran. Rond middernacht detecteert het Spaanse kustwachtvliegtuig Sasemar een acht meter lang bootje net ten
westen van dit Spaanse eilandje. De mijnenjager stoomt op
naar de opgegeven positie. Daar aangekomen blijkt de buitenboordmotor van de Zodiac defect. Ook lekt een drijﬂichaam. Om paniek onder de migranten te voorkomen,
wacht de Zierikzee tot volledige duisternis voordat ze de rubberboot nadert. Met nachtkijkers worden de migranten ondertussen wel nauwlettend in de gaten gehouden, om zeker
te zijn dat ze veilig zijn. Als het Spaanse reddingsschip Hamal
op locatie arriveert, assisteert de bemanning van de Zierikzee
met het veilig aan boord brengen van de 56 illegalen. Deze
zijn in Spanje opgevangen door het Rode Kruis.

We willen voorkomen dat mensen
in de illegaliteit belanden in Europa
De missie Indalo draait van mei tot en met augustus, wanneer de zee het rustigst is en illegalen vaker de oversteek wagen, en maakt onderdeel uit van de grote Frontex-operatie
(Frontières Extérieurs, buitengrenzen). Gelijksoortige missies
vinden onder meer plaats bij de Canarische eilanden, de
Griekse kust en Sicilië. Vorig jaar werden tijdens Indalo 1.372
illegale migranten uit Marokko, Algerije en de Sub-Saharaanse gebieden onderschept. Zij zaten aan boord van 81 diverse
soorten kleine schepen. In de eerste maand van dit jaar werden er acht bootjes aangehouden met daarop 211 illegalen.
“Mensen betalen soms wel duizend dollar voor een ticket
naar de Europese kust”, weet Bergen Henegouwen. “Soms
betaalt zelfs een heel dorp voor één veelbelovende dorpsgenoot. Als ze in handen van mensensmokkelaars komen, halen ze de overkant vaak niet. Dikwijls worden ze midden op
zee over boord gezet en hulpeloos achter gelaten. Degenen
die deze overtochten faciliteren zijn er alleen op uit om snel
veel geld te verdienen, ook al gaat dit ten koste van mensenlevens.”

Drugsvangst
Hr.Ms. Mercuur bemerkt een verdachte vaartuig tijdens een
patrouille. Dit voer op 30 mijl onder de Spaanse kust in noordelijke richting. Door het type schip en de vaarrichting, rijst
het vermoeden dat het hier om een illegaal drugstransport
gaat. Als het torpedowerkschip het
vaartuig
nadert
voor een onderzoek, gooien de
opvarenden balen
overboord.
Het
bootje gaan er vervolgens met hoge
snelheid vandoor.
De
bemanning
van de Mercuur
waarschuwde hierop direct de Spaanse douane die het bootje weet te onderscheppen. De Mercuur pikt de balen drugs
uit het water en draagt ze over aan de autoriteiten als bewijsmateriaal. Door de snelle actie, kon ook de ontvangende partij op de wal worden gearresteerd.

Door de harde wind en de wilde zee die daardoor ontstaat, hebben er nog geen illegalen de oversteek naar Europa durven wagen gedurende de eerste patrouilleweek
van de Nederlandse schepen. Als het weer rustiger wordt
zullen de eerste bootjes illegalen de oversteek van honderd mijl weer aandurven, verwacht Bergen Henegouwen. Hij krijgt gelijk. Tijdens de drie weken daarna hebben de schepen meerdere successen.
31
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22 | 07

Nijmeegse Vierdaagse

bemanning bij het zien van oude foto’s van
de toenmalige voetbalwedstrijd op het idee
om de wedstrijd nog eens over te spelen.
Schiedam-Schiedam mondde opnieuw uit in
een leuke, vriendschappelijke wedstrijd.

29 | 06

Mariniersloop

king was het een pittige marathon. Met
loodzware benen kwamen ze uiteindelijk de
ﬁnish over. Uiteindelijk hebben ze 2400
hoogtemeters gelopen en ruim 1400 meters
afgedaald. Vos ﬁnishte in een tijd van 6:39:46
op een 712e plek. Stolk ﬁnishte in een tijd
van 6:23:27 op een 533e plek. De mariniers
hebben 5625 euro binnengehaald voor de
KWF Kankerbestrijding.

11 | 06
“Je hebt pijn. Je bent moe. Maar als je hier op
de Via Gladiola loopt, voel je het niet meer.”
Zo vat KPL Patrick Mous zijn Vierdaagse samen. Dit jaar was het CZSK met twaalf detachementen vertegenwoordigd, van het Korps
Mariniers tot de Onderzeedienst. Ruim 750
CZSK-personeelsleden liepen deze vijfennegentigste editie van de Nijmeegse Vierdaagse
individueel. Van de 2150 gestarte marinedeelnemers kregen 1850 op de laatste dag de felbegeerde medaille uitgereikt. De strijd om
het marinevaantje ging dit jaar opnieuw tussen drie mariniersdetachementen. Ondermeer discipline, teamgeest, verzorging van
het tenue en interactie met het publiek zijn
bepalend in deze eervolle competitie. De 12e
Infanteriecompagnie is op de vierde dag uitgeroepen tot meest representatieve eenheid
van het CZSK. AMFGVSTBAT/MJEB/GUN-GRP
en 1MARNSBAT/14OSTCIE/1ATGP eindigden
als tweede en derde.

Transalp

De drieëndertigste Mariniersloop telde 200
deelnemers. Snelle tijden waren op het zware parcours niet te verwachten, maar de prestaties waren daardoor des te indrukwekkender.
Winnaars 10 kilometer heren
1. MARN 1 ALG R. Gans
0.46:01
2. KPLMARNALG D. Buchner
0.46:08
3. SGTMARNALG P. Werkhoven
0.46:27
Winnaars 5 kilometer heren
1. MARN 3 ALG R. Stokebrook
0.21:05
2. MARN 3 ALG M. Kooy
0.21:30
3. MARN 3 ALG S. Bode
0.21:58
Winnaar 5 kilometer dames
1. KPLLDGD L. Nijgh
0.36:41

Zes mariniers en twee sponsors hebben een
loodzware mountainbiketocht gemaakt
dwars door de Alpen en de Dolomieten.
Deze tocht staat beter bekend als de Trans
Alp. Een route van 443 km met meer dan
13.500 hoogte meters, met als beginpunt
Salzburg (Oostenrijk) en eindbestemming
Cortina d’ Amprezzo ( Italië). Het team heeft
hiermee geld ingezameld voor KIKA, kinderen kankervrij. Met het ingezamelde geld
worden de zeven kinderkankercentra in Nederland gesteund.

09 | 07

Schiedam versus Schiedam

27 | 06

De bemanning van Hr. Ms. Schiedam speelde

Marathon du Mont Blanc

Nieuwe spinningbikes

In juni liepen KPLMARALG Lars Stolk en Robert Vos de Marathon du Mont Blanc om
geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. Zij willen graag iedereen bedanken
voor alle motivatie en steun die ze hebben
gekregen tijdens de voorbereiding en tijdens
de week in Chamonix. Bijna 2200 lopers deden mee. Met ruim 31 graden en geen bewol-

Sinds een aantal weken zijn alle sportscholen van de Koninklijke Marine binnen Nederland voorzien van spinningbikes. Het
gaat om 98 nieuwe ﬁetsen. Hierbij voldoet
de sportorganisatie aan het verzoek om het
aantal trendsporten uit te breiden. Binnen
de organisatie zijn verschillende instructeurs
opgeleid tot spinninginstructeur om personeel les te kunnen geven. Meer informatie is
te verkrijgen op de sportbureau’s.

een voetbalwedstrijd tegen voetbalclub DRGS
uit de gelijknamige stad. Een rematch, want
vijfentwintig jaar geleden troﬀen de Schiedamse club en de toenmalige bemanning van
de mijnenjager elkaar bij de doop van het
schip. Tijdens de viering van de vijfentwintigste verjaardag van Hr.Ms. Schiedam kwam de
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LOGBOEK

VAN BOORD

24 | 09

Zoals u in de laatste Van Boord heeft kunnen lezen, hebben
de defensiebrede bezuinigingen gevolgen voor de relatiemagazines van oud-KM-personeel. Om u, als ambassadeurs van
de marine, toch op de hoogte te blijven houden, sturen wij u
daarom vanaf heden eens per kwartaal de Alle Hens. Dit blijven we doen totdat er deﬁnitief meer duidelijkheid is over de
toekomst van de gedrukte bladen binnen de marine.

08 | 08

VLAARDINGEN VERTREKT VOOR VIER MAANDEN
De mijnenjager Hr. Ms. Vlaardingen maakt de
komende vier maanden deel uit van het permanente mijnenbestrijdingﬂottielje van de
NAVO, de Standing NATO Mine Counter Measures
Group 1. Dit vlootverband bestaat verder uit het
Estse stafschip Tasuja, de Noorse mijnenveger
Maaløy en de Duitse mijnenjager Überherrn.
Hoofdtaak van de SNMCMG1 is het ruimen
van explosieven en het mijnenvrij houden
van de zee, kustwateren en havenmondingen
in de Noordzee en de Oostzee. Slechts een
week na toetreding tot het ﬂottielje bracht de
Vlaardingen de eerste zeemijn tot ontplof-

KINDERMIDDAG
Voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 12
jaar wordt op 24 september vanaf 13.30
uur een kindermiddag in de Witte Raaf georganiseerd. Alle jongens en meisjes mogen verkleed komen als sprookjesﬁguur.
Voor het mooiste kostuum is er een leuke
prijs! Inschrijven kan tot 15 september via
opz.czsk@mindef.nl, onder vermelding
van voor- en achternaam kind, volledige
adresgegevens, geslacht, schoolgroep,
leeftijd en werknemer id. vader/moeder/
voogd.

ﬁng. Het explosief lag bij de ingang van de
Eurogeul, de belangrijkste aanvoerroute naar
de Rotterdamse haven. Een visser had de
mijn, met een explosieve lading van 1.000
kilo, aangetroﬀen en gemarkeerd. Het bleek
te gaan om een Duitse invloedsmijn van het
type GC, één van de meest beruchte uit de
Tweede Wereldoorlog. Hij is niet alleen voor-

zien van een akoestische en magnetische ontsteking, maar ook van boobytraps. Het onderwatervaartuig Seafox identiﬁceerde de mijn,
waarna marineduikers een explosieve lading
van 18 kilo aanbrachten. Ze lieten de zeemijn
vervolgens gecontroleerd ontploﬀen.

15 | 15

22 | 07

MARINEDUIKERS
BEVRIJDEN MAN

COMBAT TRACKERS
ONDERSTEUNEN MOORDONDERZOEK

06 | 08

DEFENSIEMEDEWERKERS
MET EIGEN BOOT OP
CANAL PARADE
Zo’n tachtig medewerkers van Defensie namen deel aan de jaarlijkse Canal Parade in Amsterdam. De vaartocht maakte deel uit van de
Amsterdam Gay Pride, die sinds 1996 wordt
gehouden. Het is de derde keer dat Defensiepersoneelsleden in uniform aan de Canal Parade meedoen, maar de eerste keer dat zij
met een eigen boot meevaren. Deelname
aan de Canal Parade is één van de activiteiten
van de Stichting Homosexualiteit en Krijgsmacht, die sinds 1987 de belangen behartigt
van homo- en biseksuele en transgender Defensiemedewerkers.

Nadat een auto met vier inzittenden het
Noord-Hollands Kanaal was ingereden,
werden de duikers van de Defensie Duikgroep ingezet om één van hen uit het voertuig bevrijden. De andere drie hadden
zichzelf al in veiligheid gebracht.
De door de duikers geredde man werd op
de kant gereanimeerd en vervolgens naar
het ziekenhuis gebracht. Omdat de andere
slachtoﬀers tegenstrijdige verklaringen aflegden, zochten de marineduikers nog
ruim een uur naar een mogelijk vijfde passagier. Die bleek er niet te zijn.
33

Zes combat trackers van het Korps Mariniers zijn
op verzoek van de politie van Middelburg ingezet voor sporenonderzoek in een dubbele
moordzaak. Agenten openden een klopjacht
op een Belgische man nadat ze in een Middelburgse woning een dode vrouw en een zwaargewonde man hadden aangetroﬀen. De man
bezweek later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Agenten konden de verdachte
later op de dag aanhouden. De combat trackers
assisteerden door ondermeer de vluchtroute
van de verdachte in kaart te brengen.
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17 | 07

MARINIERSKAPEL IN
CONCERTGEBOUW

KENNIS KLEINE VAARTUIGEN UITGEWISSELD

In haar reeks zomerconcerten verzorgde de Marinierskapel voor het eerst in meer dan tien jaar
weer een optreden in het Concertgebouw in Amsterdam. In deze show rondom toptrompettist
Eric Vloeimans gaven ook andere bekende musici acte de présence. Behalve Vloeimans’ oudleerling
Colin Benders, beter bekend als Kyteman, gaf
ook trompetlegende Peter Masseurs een gastoptreden. De voormalig solo-trompettist bij het
Koninklijk Concertgebouworkest sloot zijn muzikale carrière af met het ensemble waar hij zijn
loopbaan begon. De drie generaties trompettisten zorgden zo samen met de Marinierskapel
voor een bijzondere muzikale ervaring.

Het bootpeloton van CZMCARIB heeft een succesvolle uitwisselingstraining in de Caribische
Zee uitgevoerd met hun Amerikaanse tegenhangers van het Riverine Squadron 3. De Amerikanen
kwamen de kunst van het opereren op zee met

de Boston Whalers afkijken bij de Nederlanders.
De ‘Riveriners’ maakten zo praktisch kennis met
de werkwijze van de gehele bootcompagnie in
het Caribisch Gebied.

07 | 07

MTC OVER OP SAP
Het Mariniers Trainings Commando (MTC) en
een deel van de staf van CZSK is overgezet naar
SAP. Dit nieuwe defensiebrede informatiesysteem vervangt ruim 130 oude systemen voor de
materieellogistieke bedrijfsvoering. VADM Jan
van der Burg, Supervisor van SPEER, verrichtte de
overgangshandeling. Het nieuwe informatiesysteem SAP is bedoeld om defensiebreed beter
inzicht te krijgen in de logistieke bedrijfsvoering.
Hierdoor kunnen operaties beter en eﬀectiever
worden uitgevoerd, kan de instandhouding van
wapensystemen beter beheerst worden en kunnen de benodigde artikelen voor operaties en
oefeningen beter gepland en verzameld worden.

04 | 07

CONFERENTIE REDDINGSMIDDELEN ONDERZEEBOTEN
Zo’n honderd specialisten uit vierentwintig verschillende landen kwamen van 4 tot en met 8 juli
samen in de Marinekazerne in Amsterdam om te
praten over reddingsmethoden en –middelen
voor onderzeebootbemanningen. Op de NSA Submarine Escape and Rescue Working Group deelden ze
niet alleen informatie over veiligheidsmiddelen,

maar ook over reddingsprocedures en vernieuwde inzichten op medisch gebied. Op de afsluitende beurs presenteerden vertegenwoordigers
van de industrie ondermeer nieuwe ontsnappingspakken, verbeteringen in ontsnappingstorens en communicatiemiddelen om ontsnapte
bemanningsleden te kunnen opsporen.

14 | 07

01 | 07

HUWELIJKSAANZOEK

INTERCEPTOR AAN DE TAND GEVOELD

Op de brug van Hr.Ms. Zierikzee heeft KPLODVB
Florian Weppner zijn vriendin Angelique ten huwelijk gevraagd. Angelique heeft met een volmondig 'ja' geantwoord, waarna het gelukkige
stel heeft genoten van een romantische lunch
bij kaarslicht in de kajuit.

De nieuwe Fast Raiding Interception & Special Forces
Craft (FRISC) is in juni uitgetest aan boord van de
Holland. Samen met de NH90 boordhelikopter
zal dit snelle onderscheppingsvaartuig vanaf de
nieuwe patrouilleschepen opereren om ondermeer smokkelaars en piraten te onderscheppen.
De interceptor is eind juni voor het eerst intensief
beproefd op zee en in de slipway en de davits van
het nieuwe patrouilleschip. De slipway is een helling achterin het schip waar de FRISC naar binnen kan varen en worden vervoerd. In de Noorse
fjorden zijn met verschillende snelheden en onder wisselende omstandigheden tientallen naderingen en landingen gemaakt. Hiermee kunnen de eigenschappen van de FRISC en het
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moederschip kunnen worden vastgesteld en
procedures aangescherpt. Ook is van de gelegenheid gebruik gemaakt om toekomstige
FRISC-bestuurders en gezagvoerders van de
nieuwe Hollandklasse ervaring op te laten doen
met het vaartuig.

LOGBOEK

02 | 07

C-ZSK ONTMOET RUSSISCHE AMBTSGENOOT
VADM Matthieu Borsboom had tijdens
een
driedaags bezoek aan Sint
Petersburg
een bilaterale
ontmoeting
met zijn Russische ambtsgenoot admiraal Visotskiy. Ook woonde hij de opening
van de International Maritime Defence Show
(IMDS) bij. De marinebevelhebbers brachten
een bezoek aan Hr. Ms. Van Amstel en het
Russische fregat Samoobrazitel. Tijdens de
ontmoeting bevestigden de admiraals hun
intentie om de Russisch-Nederlandse maritieme samenwerking verder te intensiveren.
Ook keken zij vooruit naar het jaar 2013,
19 | 06

NIEUWE SCHEEPSSIMULATOR VOOR KIM
Het CZSK krijgt een nieuwe scheepssimulator. Het bedrijf CSC bouwt in opdracht van de
DMO een nieuwe Ship Handling Simulator
(SHS). Daarmee kunnen de vaardigheden
van het marinepersoneel tegen lagere kosten op peil worden gehouden. De bouw van
de simulator start dit najaar en de oplevering
staat gepland voor 2013. De nieuwe SHS
komt op het terrein van het KIM te staan.
Daar vervangt het de huidige, verouderde
brugsimulator en de radarsimulatoren van
de Defensie Vaarschool. De simulator is bestemd voor brugpersoneel en militairen in
opleiding. Daarnaast stelt de simulator adelborsten in staat om al tijdens hun opleiding
het varen te oefenen. Het nieuwe trainingsmiddel benadert de realiteit door een 360
graden buitenbeeld. Voorbeelden van te oefenen omstandigheden zijn het aanmeren
bij slecht weer, een search and rescue-actie, het
ontzetten van een schip dat is overmeesterd
door piraten, bevoorraden op zee of het ontwijken van luchtaanvallen. Ook kan de simulator worden geprogrammeerd voor het manoeuvreren en navigeren met nieuwe
schepen.

waarin de marine 525 jaar bestaat. Dit is tevens het vriendschapsjaar Rusland-Nederland.
In de marge van de IMDS verzorgde de vlootpredikant dominee Dick Pranger een kerkdienst in de voormalig Nederlands Hervormde kerk. Een tiental bemanningsleden van de
Van Amstel, leden van de Stichting Vrienden
van Sint Peterburg en enkele in Sint Petersburg wonende Nederlanders woonden de
kerkdienst bij. Tijdens het bezoek legde de
bemanning van de Van Amstel een krans bij
het de Piskaryovskoye begraafplaats in Sint
Petersburg
23 | 06

NIEUWE SONARSUITE VOOR WALRUSKLASSE
De onderzeeboten van de Walrusklasse zijn
in de jaren ’80 gebouwd en begin jaren ’90 in
gebruik genomen. De onderzeeboten zijn
daarmee alweer bijna dertig jaar oud. Als onderdeel van het Instandhoudingsprogramma Walrusklasse worden onder andere het
volledige combat management system (CMS) en
de totale sonarsignaal verwerking vervangen. Door de volledige integratie van deze
sonarsuite – de belangrijkste sensor van een
onderzeeboot – in het nieuwe CMS is het
nog beter in staat om de bedreigingen van de
toekomst het hoofd te bieden. De ondertekening voor de integratie van de nieuwe sonarsuite van de Walrusklasse heeft inmiddels
plaatsgevonden.
17 | 06

DEFENSIE DUIKGROEP OEFENT IN MARINEHAVEN

De Defensie Duikgroep (DDG) bekwaamde
zich begin juni in haar havenbeschermingstaken. Ze trainde in Den Helder zowel
35

in het veiligstellen van de marinehaven met
een duikrobot als in het beschermen van een
groot schip tegen explosieven. Hr. Ms. Amsterdam fungeerde als ‘slachtoﬀer’. Deze realistische scenario’s in het preventief zoeken
naar explosieven zijn een belangrijke civielmilitaire taak van Defensie. Sinds dit jaar levert de DDG twee eenheden voor havenbeschermingsoperaties. Ook ondersteunen de
specialistische duikteams van de DDG steeds
vaker de civiele autoriteiten. Ze doen dit zowel bij het opsporen van drugs, stoﬀelijke
overschotten en allerhande objecten als bij
calamiteiten.
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Beëdiging nieuwe mariniers
Negenenveertig mariniers zijn beëdigd op de
Van Ghentkazerne in Rotterdam. Een week
eerder onthaalden honderden familieleden,
vrienden en collega’s de mannen na 36 loodzware opleidingsweken. Bij die gelegenheid
ontvingen ze hun baret en traden ze toe tot
het Korps Mariniers. Behalve de mariniers
legden ook drie muzikanten van de Marinierskapel en twee pijpers en één tamboer
van de Tamboers en Pijpers de eed of gelofte
af.

21 | 07

Concept of a Predictive Analysis Tool for Ship Helicopter Operational Limitations in Various In-Service
Conditions. Het publiceren van dit soort conference papers maakt onderdeel uit van zijn promotieonderzoek. Het doel daarvan is het
zoeken naar manieren om zowel kosten als
tijd te besparen tijdens helikopter-schip
kwaliﬁcaties zonder concessies te doen in
veiligheid. Een actueel onderwerp aangezien
Defensie op het punt staat om de nieuwe
NH-90 helikopter te kwaliﬁceren voor
boordoperaties op CZSK-schepen. De opgedane kennis tijdens het promotieonderzoek
wordt hierbij direct in de praktijk gebracht.

Paarse primeur EOD-cursisten

08 | 07

De eerste vier cursisten hebben hun Defensiebrede opleiding tot Junior Ruimer afgerond. De Defensie Duikschool (DDS) verzorgt voor de Explosieven Opruimingsdienst
Defensie (EOD) de module Onderwaterwapens. De cursisten hebben hun kennis op
het gebied van contactmijnen, invloedsmijnen, torpedo’s en dieptebommen uitgebreid. De DDS verzorgt altijd al diverse opleidingen binnen het CZSK gericht op munitie
en explosievenopsporing. Sinds kort is deze
uitgebreid met een Defensiebrede opleiding
voor de EOD.

C-SNMG-2 onderscheiden

20 | 07
Heldhaftig gedrag
SGTLDA Gerda Schuuring kreeg uit handen
van KOLMARNS Carlo van den Berg een bedrijfshulpverleningsgratiﬁcatie. Op 13 april
kwam zij zonder aarzeling snel in actie om
aan een verkeersslachtoﬀer op de Nieuwe
Haven op professionele wijze eerste hulp te
verlenen.

KTZ Hugo Ammerlaan ontving op het
NAVO-hoofdkwartier in Brussel de NATO Meritorious Service Medal. Luitenant-generaal Jürgen Bornemann, Director General van de International Military Staﬀ, mocht hem deze hoge
NAVO-onderscheiding uitreiken vanwege de
resultaten die Ammerlaan boekte tijdens
zijn commando over Hr. Ms. Zeven Provincien. Het luchtverdedigings- en commandofregat fungeerde gedurende haar uitzending als vlaggenschip van de Standing NATO
Mine Counter Measure Group 2 en leverde een
belangrijke bijdrage aan de operaties Ocean
Shield en Active Endeavour. Ammerlaan benadrukte dat hij de medaille niet alleen te danken had aan zijn eigen werklust. “Mijn command team en de bemanning hebben deze
resulaten mogelijk gemaakt.”

29 | 06

de als ICT. De samenwerking tussen het ROC
Kop van Noord-Holland, Tetrix Bedrijfsopleidingen en de marine resulteerde in een
slagingspercentage van 94,4 procent. Daarmee hebben de cursisten een waardevol, civiel diploma ontvangen waarmee ze in hun
verdere loopbaan, zowel binnen de marine
als daarbuiten alle kanten op kunnen.

29 | 06
Gevechtsinsigne voor marinier
KAPTMARNS Jan Parlevliet ontving uit
handen van de Commandant Korps Mariniers, BRIGGENMARNS Rob Verkerk het gevechtinsigne. Parlevliet raakte gedurende
zijn diens uitzending naar Afghanistan met
de 13de infanteriecompagnie als onderdeel
van TFU-8 (maart tot augustus 2010) betrokken in diverse gevechtshandelingen.

24 | 06
Beëdiging 41 matrozen bij KMTO
Eenentwintig matrozen van de Technische
Dienst en twintig matrozen van de Wapentechnische Dienst zijn beëdigd door de commandant van de Koninklijke Marine Technische Opleidingen, KLTZT Peter Knipping.

Nieuwe lichting maritieme
techneuten
Vierendertig korporaals van de Koninklijke
Marine ontvingen op de techniekcampus in
Den Helder hun diploma Machinebouw Mechatronica 3. De mechatronica verenigt zowel de elektrotechniek, werktuigbouwkun-

13 | 07

17 | 06

Best Paper Award

Korporaals operationeel

Tijdens de American Helicopter Society in Virginia
Beach (USA) werd LTZ2OC Alrik Hoencamp
aangenaam verrast door de uitreiking van de
Best Paper Award voor zijn werk met als titel

Onder het toeziend oog van familie, vrienden en militaire genodigden zijn zes cursisten bevorderd tot korporaal van de operationele dienst. De commandant van de
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de operaties Ocean Shield en Active Endeavour in
2010 en fungeerde het als vlaggenschip van
SNMG-2. Leonhart zal het commando van De
Zeven Provinciën waarnemen in aanloop
naar het gepland groot onderhoud in 2012.
Medio 2013 zal het schip weer operationeel
gereed zijn.

15 | 07
Operationele School was lovend over de
goede studieresultaten en de uitstekende
teamgeest in de klas.

COMMANDO-OVERDRACHTEN

29 | 07
KLTZ Herman Lammers heeft in Zeebrugge
het commando over de Standing NATO Mine
Counter Measures Group 1 overgedragen aan zijn
Belgische collega, korvetkapitein Guy Terryn. Nederland en België voeren onder de
noemer Admiraal Benelux in 2011 gezamenlijk het commando over deze permanente
NAVO-groep.

KLTZ Richard Keulen heeft het commando
over Hr. Ms. De Ruyter overgedragen aan
KLTZ Sebo Hofkamp. Tijdens een Alle Hens
blikte Keulen terug op een kort maar hevig
commando, dat onvoorzien slechts enkele
dagen voor aanvang van inzet in Standing
NATO Maritime Group 2 begon. Als vlaggenschip
van dit NAVO-eskader opereerde de De Ruyter onder andere ruim vierenhalve maand in
de anti-piraterijoperatie Ocean Shield.

overdracht gebruik van de gelegenheid om
een cheque ter waarde van € 3740,94 te overhandigen aan vertegenwoordigers van de
Sjaak Pach Stichting. Met de opbrengst van
gedurende de Westreis gehouden loterijen,
bingo’s, knipbeurten en een veiling verzorgt
de stichting vaarvakanties voor gehandicapte jongeren.

02 | 07
LTZ1 Wim Talma heeft in Lissabon het commando op zich genomen van Hr. Ms. Zierikzee. Hij lost zijn ranggenoot Alexander van
der Kraan af, die in maart 2009 aantrad als
commandant.

01 | 07

LTKOLMARNS Stefan Nommensen heeft
het commando van de Joost Dourlein Kazerne en het Opleidingscentrum Amﬁbisch
overgenomen van ranggenoot Michiel Posthumus.

12 | 07

21 | 07
KLTZ Jos Bloemen heeft op Maritiem Vliegkamp De Kooy het commando over 991 squadron overgenomen van ranggenoot Henk
Ensink. Dit basissquadron is niet alleen belast met de platformtaken van het militaire
gedeelte van het vliegkamp, maar behartigt
ook het civiel medegebruik van Den Helder
Airport. Daarnaast verzorgt het squadron
alle activiteiten op het gebied van de verzorging van het personeel, zoals voeding, legering en algemene zorg.

LTZ2OC Bas Snijdelaar heeft op het Steunpunt Aruba het commando over de kustwachtcutter Panter overgedragen aan ranggenoot Kirsten Savelberg. Onder Snijdelaars
commando verleende de Panter ondermeer
assistentie aan een neergestort vliegtuig vlak
bij Bonaire. Dankzij de inzet van zijn bemanning konden acht van de negen inzittenden
gered worden.

07 | 07
KTZ Peter van den Berg heeft het commando over Hr. Ms. Rotterdam overgedragen aan
ranggenoot Huub Hulsker. De scheidend
commandant maakte tijdens de commando-

LTZ1 Bob Klein heeft het commando over
Hr. Ms. Vlaardingen overgenomen van LTZ1
Herman van den Berg.

23 | 06
MAJMARNS Enrique Sanchez heeft het commando over Marinekazerne Suﬃsant overgedragen aan MAJMARNS Eric Lieftink. Dat gebeurde met een ceremonie op het
exercitieterrein in aanwezigheid van de gouverneur en de minister-president van Curaçao.

15 | 07
KTZ Hugo Ammerlaan heeft het commando over Hr. Ms. De Zeven Provinciën overgedragen aan KLTZT Robert Leonhart. Onder
Ammerlaan was het luchtverdediging- en
commando fregat ondermeer actief tijdens
37
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Reünie geschutmakers
Actieve militairen en postactieven van het voormalige dienstvak geschutmakers komen op 12
oktober samen op Marinekazerne Erfprins in
Den Helder. Deelnemers voor deze reünie dienen zich voor 24 september aan te melden bij R.J.
Jongman (0223 641664 of rj.jongman@quicknet.
nl) of J.G.A. Schintz (0223 636201 of h.schintz@
ziggo.nl).

Reünieoproep VTSOO
Nucleaire onderzeeboten heeft Nederland nooit
gehad, maar toch volgden vanaf 1965 verschillende klassen techneuten de Voortgezette Technische Opleiding Onderoﬃcieren om op dergelijke boten te varen. Hendrik Vink wil graag een
reünie houden met zijn collega-machinisten,
elektromonteurs en wapentechnici en is te bereiken via h.vink@veteranen.nl, telefoonnummer
0575 570190 of per brief naar Verdistraat 261, 7204
PX Zutphen.

30 | 6

Erkenning voor mijnenruimers
“Een stukje vergeten marinegeschiedenis”, zo typeert Louis Guldemond de inzet van de Kathy
Mijnen Party (KMP) in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Ruim 60 jaar na zijn werkzaamheden
bij de KMP heeft hij zijn ervaringen gedurende
deze periode gebundeld in een boek. Commandeur Peter Lenselink nam het eerste exemplaar
van ‘De vergeten marine’ in ontvangst. De KMP is
direct na de oorlog ingezet om enkele duizenden
Kathy anti-invasiemijnen te ruimen voor de Nederlandse kust. Deze gevaarlijke werkzaamheden gingen het hele jaar door, in de winter vaak
onder barre omstandigheden.

25 | 06

Zevende Nationale Veteranendag
Publiek en prominenten klapten hun handen
blauw voor de veteranen tijdens de zevende Nationale Veteranendag. Zo’n 4300 oud- en actief
dienende militairen marcheerden door Den
Haag, aangespoord door 17 muziekkorpsen en
het uitbundige applaus van de vele toeschouwers. “Dat doet wel wat met je”, erkende oudkapitein der mariniers Wim Elgers, Nieuw-Guinea veteraan. “Je voelt hier niet alleen de warmte
van de saamhorigheid als veteranen onderling,
maar met Nederland als geheel.” Ook dit jaar was
het Malieveld een plek van weerzien en festiviteiten. “Mooi om hier te zijn”, vond oud-marinier 1
en Cambodja-veteraan Arnold van der Heide.
“Niet eens zozeer voor mijzelf als wel voor al die
anderen die hun verhaal bij je kwijt willen. Dat
doet echt goed.”
Eén dag voor de Nederlandse Veteranendag vierden veteranen en oudgedienden op Curaçao
‘hun’ veteranendag op Marinebasis Parera.

Uit de West
02 | 09

NIEUWE LANDMACHTCOMPAGNIE OP CURAÇAO
De Alfa-compagnie van 42 Bataljon Limburgse Jagers heeft afscheid genomen van
Curaçao. Na 4 maanden zit hun tijdelijke
tewerkstelling bij CZMCARIB erop. De eenheid is op Marinebasis Parera afgelost
door Bravo-compagnie van hetzelfde bataljon. De Bulldogs beginnen met een accli-

matisatieperiode en doorlopen de komende vier maanden een gelijksoortig oefen- en
trainingsprogramma als hun collega’s,
waarbij de paraatheid voor militaire bijstand ten tijde van het orkaanseizoen ook
weer volledig is gewaarborgd.

23 | 07

MARINIERS IN DE WEST TENTOONGESTELD
Commandant NLMARFOR commandeur
Peter Lenselink heeft onder grote belangstelling de tentoonstelling AYO Antillen in
het Mariniersmuseum in Rotterdam geopend. De expositie is een feest van herkenning voor wie als marinier in de West
heeft gediend en biedt een interessant verhaal voor wie meer te weten wil komen
over het werk en leven van de mariniers op
de eilanden. Tachtig jaar lang verleenden
ze harde en zachte bijstand op de eilanden
en in het Caribisch gebied. De tentoonstelling is nog te bezichtigen tot en met 9
april 2012. Het Mariniersmuseum is geves-

tigd aan de Wijnhaven 7-13 en geopend
van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00
tot 17.00 uur en in het weekend van 11.00
tot 17.00 uur. Tel: 010 412 96 00. www.mariniersmuseumrotterdam.nl.

27 | 07

MINISTERIEEL BEZOEK VOOR KUSTWACHT
De minister van Gezondheid, Milieu en
Natuur, Jacintha Constancia, bezocht met
een delegatie van haar beleidsmedewerkers de Kustwacht Caribisch Gebied. Samen met ondermeer de plaatsvervangend
directeur van de Kustwacht, Hans Schreuder, wisselde ze ideeën uit om de goede
samenwerking te bevorderen.
Eerder in de maand bezochten ook de mi-

nisters van Justitie van Aruba, St. Maarten
en van Curaçao de Kustwacht. De drie
mannen en hun adviseurs lieten zich uitvoerig informeren over het functioneren,
de taken en middelen van de Kustwacht.
Ook kregen de ministers een rondleiding
in het Reddings- en Coördinatie Centrum
van de Kustwacht.

25 | 07

OOK TIJDENS VERLOF PARAAT
Een gereedheidsoefening toonde aan dat
CZMCARIB ondanks het zomerverlof en de
vijftig procent-regeling binnen een korte
termijn voldoende personeel en materieel
gereed heeft voor een inzet. Op het verzoek om harde militaire bijstand bij gesimuleerde ongeregeldheden in de gevangenis op Aruba kwam snel een eﬀectieve
reactie. Ruim binnen de gestelde drie uur
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stonden vier pelotons van de landmachtcompagnie en 32e infanteriecompagnie
van het Korps Mariniers met alle middelen
en vier Boston Whalers paraat om ingezet
te worden. “Dit bewijst dat we ook middenin het zomerverlof klaar zijn voor iedere opdracht”, constateerde LTZ 1 William van der Geest, plaatsvervangend
Hoofd Afdeling Operaties.

O
M EUFTEANT II NE G
S

Bevorderingen
KTZTA H.F. van Goor
KTZ J.H. Hulsker
KLTZ J.J.M. Bertelink
KLTZE B.G.A. Bruins
LTKOLMARNS J.P. Hengeveld
KLTZ G. Klein
KLTZA E.J.H.A.M. Looman
KLTZA A. Montsma
KLTZ R. van Twuijver
MAJMARNS C.E. Dwarshuis
LTZ 1 J. van Hal
LTZ 1 G. Heikamp
LTZT 1 A.A.M. Hertsenberg
MAJMARNS J.A.A.M. Hoogeveen
LTZ 1 J.D. van Kasteren
LTZE 1 E.P. Keizer
LTZ 1 M.A. Keveling
LTZ 1 A.D. van der Moer
LTZE 1 P.H.A. Rekveld
MAJMARNS R.M. Siemerink
LTZ 1 R.V.E. van der Werﬀ
LTZE 2 OC E. de Boer
LTZ 2 OC M. van Dongen
LTZ 2 OC F.J. Flisijn
LTZSD 2 OC C.F.M. Hazelhoﬀ Heeres
LTZ 2 OC J.J.T.H. Heemskerk
LTZE 2 OC R.A. van Houten
KAPTMARNS H.H. van Hulten
LTZ 2 OC A.J. Kerpershoek
KAPTMARNS J.W.H. Linskens
LTZA 2 OC F.J. Marchal
LTZW 2 OC B.M.C.S. Middendorf
LTZA 2 OC N.S.H. Raar
LTZT 2 OC J.W. Reurings
LTZA 2 OC M.E. van Wingerde
LTZ 2 OC J.H. van Wingerden
LTZ 2 A.H.M. Arends
LTZT 2 P.J.D. Bouw
LTZ 2 W.J. van Boven
ELNTMARNS A.J. Doosjen
LTZ 2 E.L.J. Jorissen
LTZ 2 H. van der Kruit
LTZV 2 C.H.M. Martens
ELNTMARNS M.C.T.M. Mooren
LTZT 2 K.H. van der Meij
LTZ 2 R.E. Neve
LTZ 2 H.J. Stevens
LTZ 2 R. Strookappe
ELNTMARNS M.S.F. Wagenaar

SGTLDV F. Nijstad
SGTLDGD S. van der Pol
SGTODVB R.M. Scharn
SGTODVB S.L. Scheﬀer
SGTWDS R. Schildwacht
SGTMARNALG A. Slingerland
SGTMARNALG M.M.A. Stroop
SGTODVB R. Toral
SGTMARNALG M.J.P. de Waard
SGTLDGB M. van Walderveen
SGTWDV F.M.A. Wante
SGTMARNALG W.F.F.J. van den
Wildenberg
SGTMARNVB D.M.K. van Zandbergen
KPLWDS L. Derksen
KPLMARNALG T. van der Klis
KPLODOPS W. van Loenen
KPLMARNALG B. Peekstok
KPLMARNALG P.M. Rosheuvel
KPLWDS J.H. van Slooten
KPLMARNALG J.T.B. Teusink
KPLWDS H.J. Vreeburg
KPLMARNALG H.S. Walstra
KPLWDS J.T.P. Zegers

LTZA 2 OC R.F.J. Langenacker
LTZ 2 OC G.J. Navis
LTZA 2 OC C.H. Schriel
LTZT 2 OC H.H. de Vries
LTZ 2 M.H.M. Kerens
LTZ 3 J. Verspeek
ADBM N.M. Bakker
ADBM R.J. Reeves
ADBZ M.M.L.V. Verschoor

MARN 1 ALG S.C.L. Bogaart
MATR 1 ODOPS L. Boot
MATR 1 ODVB S.A.C. Dees
MARN 1 ALG C.W.D. van Eldik
MARN 1 ALG A.T. van den Eshof
MARN 1 ALG F.E.E. Goedhart
MATR 1 ODVB J.K.A. van Griensven
MATR 1 WDS S.G.H. van Ham
MARN 1 ALG J.J. Heimgartner
MARN 1 ALG G.M.A.S.L. Henraath
MARN 1 ALG T. Ketkavee
MARN 1 ALG B.L.J. Koenen
MATR 1 OD B. Kuikhoven
MARN 1 ALG B. van der Kuur
MATR 1 WDS G. Ligthart
MARN 1 ALG A.J. Meijer
MATR 1 LDV R.D. Meyers
MATR 1 TDW H.J. Miedema
MATR 1 LDV C.R. Paas
MARN 1 PPR K. Reijinga
MATR 1 LDV M. Reuvers
MATR 1 LDGB B. Schenk
MATR 1 LDV E.A. Schouwenburg
MATR 1 ODVB M.G. Seip
MARN 1 ALG R.C. Stekelenburg
MARN 1 ALG B. Striker
MATR 1 TD W.K. Waanders
MARN 1 ALG R.J.L. Watty
MATR 1 TD R. de Wild
MATR 1 TD D. Witteveen
MATR 1 LDA K. Witziers
MATR 1 OD P. Zoon
MATR 2 LDV I. Bosma
MARN 2 G.M.L. van Rodriguez
MARN 2 ALG F.P. Thissen
MATR 2 TD T. Vroegh
MARN 3 C.A.J. Bedaf
MARN 3 C.D. van den Blink
MATR 3 TD J. Buitendam
MARN 3 A. Claassen
MARN 3 M. Dalmaijer
MARN 3 ALG M. Engel
MATR 3 ODVB A.D. Hornyák
MARN 3 R. Kooger
MARN 3 S. Kreft
MATR 3 WDS G. Lubbinge
MATR 3 LDV P. Moes
MATR 3 LDV M.E.G. Mommersteeg
MATR 3 TD T. van Peperstraten
MARN 3 R.A.A. Roestenburg
MARN 3 B.J. Smit
MARN 3 P. Wittebrood

officieren
Bevorderingen
AOOTDE P.H.H. Besten
AOOTDW A.T.J.M. Bosmans
AOOLDGD T. Egstorf
AOOMARNALG J.M. Hendriksen
AOOWDE P. Hoekstra
AOOMARNALG J.A.M. Jansen
AOOODVB A.H. Kerst
AOOODVB B. Koman
AOOLDA E.A. Leur
AOOODVB R.H.C. Plasse
AOOWDE C. du Pree
AOOMARNALG G. Romijn
AOOTDE J.R. van der Sluis
AOOODVB C.F. Souren
AOOWDS E.G.A. van Wamel
SMJRWDS B.J.H. van den Akker
SMJRMARNALG C.H. Belo
SMJRODVB P.J. Bliekendaal
SMJRLDA S. Bosch
SMJRMARNALG M.E.A. de Bruyn
SMJRMARNALG H.A. de Cock
SMJRLDA E. van den Esker
SMJRMARNALG M.R. Flaskamp
SMJRODND R. van de Geest
SMJRTDV A.E.C. van der Hoorn
SMJRWDS R. Huizinga
SMJRLDGB M. Kats
SMJRWDV A.P. Kooiker
SMJRWDW M.A. Koolwijk
SMJRMARNALG T.E.F. Meeder
SMJRLDA C.D. Moriconi
SMJRLDV B.S. Neinhaus
SMJRWDS M.C.R. Raangs
SMJRMARNALG M.P.W. Smits
SMJRODVB G.J.M.V. Theunissen
SMJRMARNALG D. Vlutters
SMJRMARNALG L.E. Westra
SGTBDMZKT E.J. Baijens
SGTLDGB R.M. van den Berg
SGTMARNALG F. Bijkerk
SGTTDE F.P. Blom
SGTMARNALG H.R. Brouwer
SGTODVB C. de Bruin
SGTMARNALG J.E. van Doorn
SGTLDGD P.D. Driessen
SGTMARNALG M.L.J. Griesdoorn
SGTLDGD J.T.M. Haarhuis
SGTODOPS D. van Haren
SGTMARNALG W.M. Hoogenbosch
SGTMARNALG M.T. van Houdt
SGTLDV S. Jansen
SGTODND R.A. Jas
SGTMARNVB R. de Keijzer
SGTMARNALG J.P.T. Koenders
SGTODOPS A. van der Laan
SGTODVB A.A.M. Lampaert
SGTTDE C.M. Lingen
SGTMARNALG D.J.C. van Lingen
SGTTDE A.A.C. Lucassen
SGTMARNALG R. Migo

Dienstverlaters
AOOMARNALG P.P.M. Bakker
AOOODOPS W.T. van Leeuwen
AOOODVB A. Middelkoop
AOOODOPS I. van der Plas
AOOMARNALG R. Verschoor
AOOLDGD R.J. Weijers
SMJRWDE R.F. Bouwmeester
SMJRMARNVB J.F.O. Frans
SMJRMARNALG J.A.M. Hoekendijk
SMJRWDE H.C. Hoorweg
SMJRLDV F.L.W. Marcussen
SMJRLDA R.J.M. Prins
SMJRMARNALG R.C.J. Tekamp
SMJRTDE P.T.R. Tijsseling
SMJRWDV A.C.B. van der Ven
SGTMARNVB M.W.A. Arends
SGTWDS T. van der Ham
SGTMARNALG R.J. Huizinga
SGTTDW P.A.G.J.M. Verbeeten
KPLODVB R. van Dijken
KPLADBM T. Donia
KPLLDV K. Drommel
KPLBD J.W.M. Jansen
KPLTDW W. Ketting
KPLMARNALG B.W. van der Krogt
KPLLDV M. van Liempd
KPLMARNALG G.J.J. Loo
KPLODND M.G.C. Molenveld
KPLADBM J. Romijn
KPLTDW F.J. Stel
KPLWDS L.J.M. Versteijlen
KPLWDS J. de Wolf
KPLLDGD S. van de Werken
KPLLDGD J. Zuidema

onderofficieren

manschappen
Dienstverlaters
KTZT J.P. Gemen
KTZAR C.A.J.J. Jaspers
KTZE J. van de Tonnekreek
KLTZ O.D. Anthonijs
KLTZ R. de Jong
KLTZ M. Lammers
KLTZE R.C. Meijs
KLTZE C.P.A.A. Mommers
KLTZA C.W.H. Rademacher
LTZT 1 W.J.M.C. Jacobs
LTZ 1 A.C. Tijben
MAJMARNS D. Volmer
LTZ 2 OC G.J. de Bloois
LTZ 2 OC O. Duindam
LTZE 2 OC G. van Es
KAPTMARNS M.J. van Gelder
LTZ 2 OC J.F. de Haan
LTZ 2 OC W. van Houten
LTZ 2 OC G.P.J.T. Kempen
LTZ 2 OC W.P. Knol

Bevorderingen
MATR 1 TD R. Barth
MATR 1 TD R.R.W. Baanen
MATR 1 OD R. Houtriet
MATR 1 OD D.S. de Man
MATR 1 WDS J. Meijer
MATR 1 OD R.H.T. Netz
MATR 1 TD M. Oost
Dienstverlaters
MARN 1 ALG N. Bak
MARN 1 ALG E. van den Bergh

Dienstverlaters
C.C. de Leeuw, 11
J.J.J.M. Stronck, 11
A.H. van der Pluym, 10
J. Schutmaat, 9
A. Backers, 8
L. Bossong, 8
T.J.R. Peters, 8
B. van der Pol, 8
P. Ruiter, 8
R. van Zijl, 6
E. de Graaf, 5
M.J. Jak, 5
F.A.A. Peeters, 5
T. Pleiter, 5
L.N.P. van den Ent, 3

burgers
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M I S S I E ATA L A N TA

NUFILM REGIE NELLEKE KOOP UITVOEREND PRODUCENT TOBIAS WILBRINK
CAMERA ROBBIE VAN BRUSSEL GELUID KASPER KOUDENBURG
MONTAGE JOOST VAN DE WETERING MUZIEK MATTHIJS VAN DER VEER
BEGELEIDING EN ADVIES LUITENANT TER ZEE MANDERS
RESEARCH NELLEKE KOOP, THIJS SCHREUDER

PRODUCENT

Bekijk de online serie op
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