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Voorwoord 

door de voorzitter COM Gelderland            

COM Afdeling Gelderland 1965-2019 

Korpsgenoten, 

In de afgelopen periode is onze redactiecommissie 

weer druk geweest om deze derde uitgave van dit 

jaar vorm te geven. Het is elke keer weer een heel 

gepuzzel om alles op tijd en op de juiste wijze te 

publiceren. Op dit moment zijn de meeste vakan-

ties weer voorbij en zijn er weer de nodige activi-

teiten in Gelderland gestart. Ook in de afgelopen 

periode is er veel gebeurd binnen onze afdeling. 

Als Gelderland hebben we meegedaan aan de 

sportdag met zowel een junioren team als een se-

nioren team. Ik wil onze junioren feliciteren met 

hun uitstekende prestatie, het behalen van de eer-

ste plek tegen waardige tegenstanders. De senio-

ren zakten wat verder weg in hun klassement. In 

de achterliggende periode las ik op een mariniers 

facebook pagina over problemen van een oud ma-

rinier welke hem boven het hoofd gegroeid waren, 

er stond een oproep bij om hem te helpen zijn tuin 

weer in orde te maken. Zijn gezondheid liet het 

niet meer toe om het zelf te doen. Het plan was 

om de tuin te ontdoen van de begroeiing en de 

kas, en er een mooie onderhoudsvriendelijke 

schutting omheen te zetten met verder mooi 

straatwerk. Wat was het mooi om te zien dat er 

verschillende mariniers alles even opzij zetten om 

dit alles te realiseren. Er kwamen veel aanmeldin-

gen, en vanuit het niets was alles zo georgani-

seerd. Ik was er een dagje bij, en wat een beleving 

was dat. Een gedrevenheid en een kameraadschap 

welke je alleen bij ons korps vind. Ik ontmoette 

mariniers uit Friesland, uit Staphorst, uit Almere en 

vanuit vele andere plaatsen. De verbondenheid, 

kracht en toewijding spatte er aan alle kanten af. 

In de afgelopen periode is ook de ledenraad geïn-

stalleerd. In een gecombineerde landelijke verga-

dering is afscheid genomen van de RVA leden 

waarbij ze bedankt werden voor hun inzet voor 

onze vereniging.  In dezelfde vergadering is de le-

denraad geïnstalleerd, en mogen deze ledenraads 

leden een aanvang nemen met hun taken. Als Gel-

derland willen we nog op een later tijdstip onze 

RVA leden bedanken voor hun inzet voor onze 

mooie provincie. Ik hoop jullie te ontmoeten op de 

georganiseerde activiteiten, waarbij ik ook de 

vraag wil stellen om input te geven positief of kri-

tisch om onze vereniging nog mooier te kunnen 

maken. 

Met Korpsgroet, 

Henri de Boer 
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Vrijdag  27 september Taptoe voor Veteranen ( 13.30 uur )  Rotterdam Ahoy 

Zaterdag  30 november Korps verjaardag afd. Gelderland      Bronbeek 

Dinsdag 10 december Kranslegging               Rotterdam 

Dinsdag 10 december        Korpsverjaardag  354 jaar     Rotterdam 

Activiteiten agenda COM afdeling Gelderland 2019 

COM Afdeling Gelderland 1965-2019 

Eén van de 

vele deelne-

mers!! 
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Machtiging voor standaard Europese incasso– SEPA 

Naam incassant:                  COM Afdeling Gelderland. 

Adressant:                             Penningmeester COM Gelderland Ger Strijbos. 

Adres en postcode:              Oude Groenestraat 6-71  

Postcode en woonplaats:    6678 MB  /  Oosterhout. 

Kenmerk machtiging:            Jaarlijkse bijdrage COM Gelderland.              

 
 

Door ondertekening van dit formulier, geeft U toestemming aan de penning-
meester van het Contact Oud Mariniers 
Afdeling Gelderland, om eenmaal per jaar, medio april een incasso-opdracht 
te sturen naar Uw bank om het hieronder 
vermelde bedrag van Uw rekening af te schrijven, wegens de jaarlijkse bijdra-
ge aan de Afdeling COM Gelderland. 

Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

               Postcode:……………………………………………………………………………………………………………………………. 

              Woonplaats:……………………………………………………………………………………………………………………….. 

              Bedrag ( minimaal 20 euro ) : ……………………………………………………………………………………… 

     Rekeningnummer ( IBAN ) :  

Ondertekening: 

Plaats en datum: ……………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                  Handtekening. 
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COM Afdeling Gelderland 1965-2019 

103de 4-daagse van 16 tot en met 19 juli 2019 
De 4-daagse is een meerdaagse wandelprestatie-
tocht waaraan jaarlijks tienduizenden wandelaars 
deelnemen. Vanuit heel de wereld komen zij naar 
Nijmegen om vier dagen te wandelen in de Waal-
stad en haar prachtige, bosrijke omgeving. Na vier 
dagen wandelen wacht de wandelaar een glorieu-
ze intocht over de Via Gladiola om daarna het wel-
verdiende 4-daagsekruis in ontvangst te nemen. 
De organisatie feliciteert de 41.235 succesvolle 
deelnemers met het behalen van deze geweldige 
prestatie. 

Er liepen diverse groepen Mariniers mee, zowel 
jong als oud, COM leden van diverse provincies, 
actieve en niet actieve. We hebben mogen genie-
ten van heel goede weersomstandigheden en de 
mooie routes. Meer informatie en foto’s vindt u 
op www.4daagse.nl  
Dit jaar heb ik hem voor de 7de keer mogen lopen 
met wat pijntjes toch een geslaagde 4-daagse. 
 
Ger Strijbos. 
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Oud-mariniers en hun bloeiende vervolgcarrière 

 
Geert-Jan Knoops (55) 
Advocaat en Hoogleraar Int. Recht 
Zat bij het Korps Mariniers van 1980 t/m 1982 
Rang: Luitenant Kolonel 

Bron: FD Persoonlijk Magazine Frits Conijn Foto 

Als de verhalen van oud-mariniers iets leren is 
het dit: eens een marinier, altijd een marinier, 
ongeacht de verdere loopbaan. Want die disci-
pline en die onversaagde houding gaan nooit 
meer weg. Een man met een bloeiende vervolg-
carrière over het innerlijke van zijn marinier zijn. 

‘Alles komt aan op discipline en details’ 
‘Onlangs verbleef ik in verband met een internati-
onale strafzaak met mijn vrouw Carry in een top-
hotel aan de Boulevard Haussmann in Parijs. Toen 
zij ’s morgens onder de douche stond, zag ik mijn 
kans schoon snel het bed recht te trekken. Carry 
mag mij graag plagen met mijn merkwaardige 
afwijking, maar ik kan het niet laten. Ook vuile 
vaat op het aanrecht vind ik slecht te verdragen. 
Zelfs om drie uur ’s nachts moet ik die wegwer-
ken ,anders slaap ik niet rustig.’ 
‘Na mijn middelbare school wist ik niet goed wat ik 
wilde, dus om nuttig bezig te zijn koos ik in 1980 
voor de militaire dienst. Ik was fan van de Franse 
zeeonderzoeker Jacques Cousteau en wilde duiker 
worden bij de marine. Maar bij de keuring bleek 
dat ik als dienstplichtig militair niet in aanmerking 
kwam voor die functie en werd mij gevraagd of ik 
geen zin had in de officiersopleiding van het Korps 
Mariniers-. Daar kreeg ik op een gegeven moment 
het verzoek soldaten bij te staan voor de krijgs-
raad. Ik stemde toe en raakte gefascineerd door 
de werking van het recht.’ 
‘In het Korps Mariniers heb ik geleerd dat het aan-
komt op discipline en details. Orde en netheid ver-
hogen de reactiesnelheid. Een paar jaar terugkre-
gen Carry en ik ’s nachts een telefoontje van een 
politieagent van een bureau ergens in het midden 
van het land. De – inmiddels overleden –Telegraaf
-columnist Bob Smalhout was aangehou-
den omdat een anoniem tipgever had gezegd dat 
Smalhout een granaat op zolder had. Zoals altijd 
stond mijn werktas voor het grijpen, zodat we di-
rect konden vertrekken. Het duurde niet lang 
voordat Smalhout weer op vrije voeten was. De tip 
was vals: hij had een indrukwekkende wapenver-

zameling – inclusief alle daar bijbehorende ver-
gunningen. 
‘Ook heb ik in het Korps geleerd mijn emoties en 
behoefte te beheersen. Ik weet nog dat wij na een 
uitputtend oefening terugkwamen op de kazerne, 
waar een rijk gedekt tafel klaarstond. De meeste 
jongens vielen aan als wolven, maar een paar ka-
meraden en ik vonden dat we moeste wachten tot 
iedereen was aangeschoven. Goede officieren ma-
ken zich ondergeschikt aan het team en eten als 
laatsten.’ 
‘Uiteindelijk gaat het in het leven om respect. An-
ders dan veel andere advocaten zal ik nooit probe-
ren de rechter, de officier van justitie of de politie 
in de media bij de enkels af te zagen. Wij willen de 
tegenpartij ruimte geven om zondergezichtsver-
lies onze kant op te bewegen en als wij 
met krachttermen smijten, gaan de hakken in het 
zand. Natuurlijk- worden er fouten gemaakt, maar 
naar mijn idee is er zelden sprake van opzet.’ 
‘Respect maakt ook het dagelijks leven aangena-
mer. De meisjes die de hotelkamers schoonma-
ken, verdienen weinig en mogen best een beetje 
worden geholpen. Net als obers overigens. Wan-
neer wij met een groep vrienden eten in een res-
taurant en het gezelschap zit nog na te praten, 
stapel ik alvast de borden op. Natuurlijk levert dat 
vreemde blikken op, maar die neem ik graag voor 
lief.’ 
‘Onlangs las ik met grote instemming de tekst van 
een toespraak van William H. Mc Raven, een Ame-
rikaanse voormalig admiraal, een oud-
commandant van de Navy Seals en de strateeg 
achter de uitschakeling van Osama bin Laden. Hij 
omschreef het opmaken van zijn bed als een van 
de belangrijkste lessen van zijn leven. “Wanneer ik 
daar mijn best voor doe”, vertelde hij zijn gehoor, 
“breng ik die taak gegarandeerd tot een goed ein-
de en krijg ik een tevreden gevoel.” Voor een ge-
wone burger lijkt deze levensles misschien wat 
triviaal, maar sinds mijn tijd bij het Korps Mariniers 
kan ook ik zonder rechtgetrokken bed niet aan de 
dag beginnen.’ 
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Nederlandse mariniersopleiding le-
vert nauwelijks topsoldaten af 
 
De mariniersopleiding van het Nederlandse leger 
levert nauwelijks topsoldaten af. Het ministerie van 
Defensie heeft er vrede mee dat veel mariniers bij 
hun afstuderen niet klaar zijn voor het grote werk. 
'Tien keer een 9 zou mooi zijn, maar we moeten 
tegenwoordig tevreden zijn met twintig keer een 
6,5', zegt een opleider in de documentaire De Uit-
verkorenen. 
Het Korps Mariniers, met 3.000 man de grootste 
elite-eenheid in het Nederlandse leger, heeft 
moeite om aan goede rekruten te komen. Daar-
door zijn de meeste jongens die de 24 weken du-
rende opleiding afronden niet meer de ijzervreters 
waar het Korps Mariniers om bekendstaat. 
 
'We accepteren dat we afgestudeerden nog moe-
ten bijspijkeren in de praktijk', bevestigt een 
woordvoerder van het ministerie van Defensie. In 
De Uitverkorenen, een documentaire van filmma-
ker Geertjan Lassche over de opleiding, schetsen 
vier geïnterviewde instructeurs hetzelfde beeld. Ze 
willen kwalitatief hoogwaardige afstudeerders, 
'maar dat is vandaag de dag in de praktijk niet mo-
gelijk'. 
 
Tegelijkertijd is er druk om grote aantallen nieuwe 
rekruten binnen te halen. In afwachting van de be-
zuinigingen gold lange tijd een wervingsstop. Nu 
die is opgeheven, wil defensie komend jaar bijna 
400 nieuwe mariniers aanstellen. Vanwege het 
hoge uitvalpercentage zullen ongeveer 1.400 jon-
gens aan de zware opleiding moeten beginnen. 
Om aan die grote aantallen te voldoen, wordt veel 
geïnvesteerd om uitval te voorkomen. Aspirant-
mariniers krijgen herkansingen bij niet gehaalde 
opdrachten en mogen de opleiding opnieuw doen. 
 
De kwaliteit van het korps staat niet onder druk, 
stelt Defensie. De eisen om de rang Marinier 1 te 
verkrijgen, zijn niet verlaagd. Het ministerie durft 
zich niet te wagen aan de vraag waarom er minder 
goede rekruten zijn. De voorzitter van de militaire 
bond AFMP, Wim van den Burg, wijt het slechte 
aanbod aan 'de patatgeneratie', die zowel mentaal 
als fysiek minder weerbaar zou zijn. 
 
Om toch aan de hoge eisen te voldoen, deed het 

korps de afgelopen tijd al meer aan bijscholing van 
jonge mariniers. Nu de opleiding door de bezuini-
gingen is verkort van 36 naar 24 weken, is dit ge-
formaliseerd in een stage. Onderdelen zijn uit de 
opleiding gehaald, en komen als stage terug in de 
praktijk. Dat betekent dat de groep die straks af-
studeert zichzelf geen Marinier 1 mag noemen. Zij 
mogen als Marinier 2 nog niet vechten in verstede-
lijkt gebied en hebben nog geen helikoptertraining 
en aanvullende schiettraining gehad. Pas na het 
afronden van alle onderdelen zijn zij volwaardig 
marinier. 

Loes Reijmer 15 november 2012, 8:45 Mariniers van het 
tweede mariniersbataljon trotseren regen en kou tijdens 
een oefening aan de Noorse Kust bij Bodo. Beeld ANP 

https://www.volkskrant.nl/auteur/Loes%20Reijmer
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Vieze kazernekeuken dicht: mariniers krijgen geen warme prak 
maar boterham                                                                                                                 
De keuken van de marinierskazerne in Doorn is per direct gesloten vanwege viezigheid en achterstallig onder-
houd. De elitemilitairen moeten nu tussen de middag een boterham eten. Om de manschappen tegemoet te 
komen, wil Defensie foodtrucks inhuren voor een warme hap.

 

Hanneke Keultjes en Peter Winterman 20-08-19, Bron AD. 

Op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is de kazernekeuken gesloten. Door ach-
terstallig onderhoud hoopte zich vuil en viezigheid op in gaten en spleten van de vloeren en muren. Dat 
trekt ongedierte aan. ,,Schoonmaken kan niet meer goed plaatsvinden’’, zegt een NVWA-woordvoerder. 
 
Defensie laat in allerijl een heel nieuwe keuken in het complex bouwen, die uiterlijk volgend jaar zomer af 
moet zijn. Hoeveel de nieuwbouw gaat kosten, is onbekend. De nieuwe keuken is een grote ingreep en 
moet daarom door het Rijksvastgoedbedrijf worden aanbesteed.  

 

 

 

 

De acute sluiting van de keuken heeft grote gevolgen voor de 1800 mariniers die in Doorn zijn gelegerd. Zij 
kunnen niet meer samen eten, maar moeten voortaan ‘gefaseerd’ naar de eetzaal. Ook staat er sinds maan-
dag tussen de middag een boterham op het menu. Voorheen aten ze dan hun warme maaltijd. 

Kleine keuken 
Er wordt nog wel gekookt in een tweede, kleine keuken op de Van Braam Houckgeestkazerne. Die keuken 
kan echter alleen ’s avonds voor alle mariniers warm eten bereiden. ,,Veel mariniers gaan ’s avonds gewoon 
naar huis en eten daar. Dan zijn er ’s avonds minder mensen op de kazerne’’, zegt een defensiewoordvoer-
der. 

Om het leed voor de militairen te verzachten, onderzoekt defensie of het mogelijk is om geregeld – bij-
voorbeeld eens per week – foodtrucks voor te laten rijden bij de kazerne in Doorn. 

 

 

Verhuizing 

De ingrijpende verbouwing van de kazerne is opvallend, omdat de marinierskazerne in 2022 zou verhuizen 
naar Vlissingen. Dat werd meermaals uitgesteld; kort voor de zomer weer met zeker een jaar. De kazerne 
verhuist nu op z’n vroegst in 2024 of 2025. 

Door die voorgenomen verhuizing naar Vlissingen én decennia van bezuinigingen bij de krijgsmacht werd 
jarenlang niets geïnvesteerd in de kazerne in Doorn. De kazerne, een voormalig Duits kamp uit de Tweede 
Wereldoorlog dat telkens werd uitgebouwd, kampt daardoor met veel achterstallig onderhoud en is ernstig 
verouderd. 
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Bij een eerdere inspectie van de NVWA, eind 2018, werden al ‘ernstige overtredingen’ aangetroffen. Het 
ging om de staat van de keuken, de apparaten en het kookgerei en om ongediertebestrijding. Daarop werd 
de keuken grondig schoongemaakt en werd ongedierte beter geweerd, stelt defensie. 

Maar na een recente inspectie van de NVWA moest de keuken alsnog op slot, omdat er aan de keuken zelf 
nog niets was gebeurd. ,,Alleen met aanpassingen hadden we mogen blijven koken’’, zegt een defensie-
woordvoerder. ,,Maar we hebben besloten dat niet te doen.’’ 

In 2018 stelde defensie in totaal 75 miljoen euro beschikbaar voor het wegwerken van achterstallig onder-
houd bij alle gebouwen van de krijgsmacht. Dit jaar kwam daar nog eens 25 miljoen euro bij. De nieuwe keu-
ken voor de mariniers wordt ook uit dat potje betaald. 

Ongedierte 

Onrust 

Volgens defensie wil de nieuwe keuken niet zeggen dat de verhuizing naar Zeeland, waar een hyper-
moderne kazerne moet verrijzen, op de lange baan wordt geschoven of zelfs van de baan is. ,,Tot de 
verhuizing zal er nog jarenlang intensief gebruik worden gemaakt van de nieuwe keuken.’’ 

De verhuizing naar Vlissingen zorgt onder de militairen van het Korps Mariniers voor onrust. De afgelopen 
jaren vertrokken veel meer mariniers dan normaal. Vorig jaar verlieten 182 mariniers het korps, dit jaar al 
93, schreef staatssecretaris Barbara Visser in juni. Vermoed wordt dat de mariniers massaal vertrekken 
door groot verzet tegen de verhuizing. Visser doet onderzoek naar de vertrekredenen, de resultaten daar-
van zijn nog niet bekend. 

Vorig jaar bleek dat de NVWA in meerdere bedrijfskantines van defensie onderzoek heeft gedaan naar mis-
standen. Uit verschillende eetzalen kwamen klachten over muizen- en rattenoverlast, vieze lucht en aange-
vreten brood. Zo was in de marine kazerne in Den Helder sprake van een lekkende riolering, waardoor latri-
nevliegjes tussen de broodjes en soeppannen rondvlogen. 

Lang geleden 

Vervolg vieze kazernekeuken 

https://www.ad.nl/zeeland/hakken-bij-mariniers-dieper-in-t-zand~a093d5e6/
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Tijdens zijn bezoek aan onze collega's van het Uni-
ted States Marines Corps, op uitnodiging van ge-
neraal Robert Neller, is onze Korpscommandant, 
brigade-generaal Jeff Mac Mootry onderscheiden 
met The Legion of Merit. Deze hoge Amerikaanse 
onderscheiding is uitgereikt aan de Korpscomman-
dant, tevens Directeur Operaties van de Koninklij-
ke Marine, vanwege 'exceptionally meritious ser-
vice'.  
'Brigadier General Mac Mootry's superior effort, 
outstanding leadership, and personal initiative 
reflect great credit upon himself, the Royal Ne-
therlands Marine Corps and his country.' 
Van harte gefeliciteerd!.  

QUA PATET ORBIS 
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De 101ste Luchtlandingsdivisie op “Het Eiland” (Betuwe) 

Inleiding 

Kijk In de nacht van 25 op 26 september 1944 trokken de restanten van het Britse 1st Airborne Division terug over de 
Rijn. Daarmee kwam operatie Market Garden tot een einde. Dit betekende echter niet dat ook de gevechten langs 
de Corridor vanuit het zuiden, rondom Groesbeek en in de Betuwe stopten.De geallieerde eenheden in het operatie-
gebied kwamen op veel plekken stil te liggen, en de gevechten kregen het karakter van statische oorlogvoering. Met 
name in de Betuwe kwam deze statische oorlogvoering sterk naar voren. Het front kwam hier op vele plaatsen stil te 
liggen in de drassige weilanden. De bewoners werden zoveel mogelijk geëvacueerd en op een relatief klein aantal 
bewoners, werd deze streek alleen nog bewoond door geallieerde en Duitse militairen. De Betuwe was een 
‘manneneiland’ en frontgebied geworden. 

Eind september wordt de Amerikaanse 101st 
Airborne Division naar de Betuwe overge-
plaatst. In plaats van een terugkeer naar En-
geland en voorbereiding op een volgende 
luchtlandingsmisse, moeten zij dit gebied 
verdedigen gedurende oktober en november 
1944. Aan dit statische front moeten de Air-
bornes felle Duitse tegenaanvallen en infiltra-
ties, artilleriebeschietingen, gevaarlijke pa-
trouilles, regen, wind en bittere kou weer-
staan. 

 

 

 

 

Waarvan nog weinig overlevenden zijn maar zeker ook binnen uw ledenbestand, het is derhalve belangrijk dat 
zij en de andere veteranen binnen de drie genoemde gemeenten geïnformeerd worden over deze activiteit en 
daar aan deel kunnen nemen. 

Beste lezer in onderstaande advertentie word er in de Betuwe, in het kader van 75 jaar bevrijding, een 
Veteranendag georganiseerd in het gebied wat "Het Eiland" word genoemd.  

In dit gebied is in tegenstelling tot de eerste 5 dagen van de oorlog, maandenlang een bevrijdingsstrijd ge-
voerd , inclusief evacuaties en inundaties, waarbij een groot aantal slachtoffers (burgers, Nederlandse- en bui-
tenlandse militairen) zijn gevallen of anderszins zijn getroffen. 

Dies Meurs 

Secretaris BNMO afd. Gelderland 

Betuwse Veteranendag 
  
Op 10 Oktober wordt op het Landgoed Schoonderlogt de eerste Betuwse Veteranendag georganiseerd. 
Deze veteranendag heeft tot doel de veteranen uit de drie Betuwse gemeenten Lingewaard, Neder-Betuwe en Over-
betuwe bij elkaar te brengen. 
  
Het programma voor deze veteranen dag start om 12:00uur, er worden lezingen gegeven door prominenten inleiders, 
daarnaast is het een gezellig samen zijn waar veteranen elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan. De dag 
wordt afgesloten met een Rijstmaaltijd, het programma eindigt om 18:00uur. 
  
Voor vragen en aanmeldingen kunt u mailen naar: info@veteranenoverbetuwe.nl 

mailto:info@veteranenoverbetuwe.nl
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Pasar Malam Bronbeek, plek van ontmoeting en nostalgie 

ARNHEM - Zelden is een plek voor een pasar malam zo treffend gekozen als in de tuinen van het Bron-
beek. Het koninklijk tehuis voor oud-militairen is een plek van nostalgie, waar het Indische verleden tast-
baar is. Misschien is dat wel het succes van de markt, die daar al weer voor de vierde keer wordt gehou-
den. 

 

Eric van der Vegt 18-08-18, 17:43 Bron: De Gelderlander 

 

 

 

 

,,Vergeet ook niet dat mensen elkaar hier simpelweg ontmoeten. Ouderen die wat vereenzamen bloeien op de 
Pasar Malam op. Het is niet alleen een hang naar vroeger’’, zegt organisator Peter Logman.  

Ambassadeur 

Hij is trots op 'zijn' Indonesische markt op het landgoed van Bronbeek. ,,Het is ook veel drukker dan andere 
jaren. De pasars staan landelijk nog steeds in de belangstelling. Jongeren komen graag mee en als zij een-
maal een gezin hebben komen zij ook weer. Ze willen het verhaal horen van de ouderen en de cultuur in 
stand houden’’, weet Logman. 

De pasar op landgoed Bronbeek heeft zich snel een plek verworven in de wereld van de Indonesische markten. 
Van heinde en ver komen mensen met bussen naar Arnhem. Op het parkeerterrein van Bronbeek en de woon-
wijk erachter is geen plek meer te krijgen. ,,Middelburg, Den Helder, ze komen echt overal vandaan. En de am-
bassadeur van Indonesië komt vanmiddag ook nog’’, aldus Logman. Zondag verwacht hij nog meer mensen. 
,,Dan hebben de mensen de boodschappen gedaan en de handen vrij om hier naar toe te komen.’’ 

Kostschool 

Niet zo lang gele-

den hebben twee 

arme kinderen de 

stap gemaakt naar 

de universi-teit. 

Peter Logman, Organisator Pasar 
Malam Bronbeek 

De opbrengst is niet voor de organisatie alleen. Een groot deel gaat naar een kostschool in het district 
Malang op Java. ,,Arme kinderen krijgen daar les en wij zorgen voor financiële ondersteuning. Niet zo 
lang geleden hebben twee arme kinderen, die zonder deze school kansloos zouden zijn, de stap gemaakt 
naar de universiteit’’, vertelt Logman. 
 
Onder de bezoekers van de pasar malam zijn veel oud-militairen uit Bronbeek. ,,Voor sommige bewoners 
is dit een moment van afleiding, die leven helemaal op’’, zegt Karel van Dreumel, commandant van Bron-
beek. ,,Veel familieleden komen op bezoek en nemen vader of opa mee naar de pasar malam. Omge-
keerd bezoeken veel mensen die nog nooit hier geweest zijn het museum van Bronbeek.’’ 

https://www.defensie.nl/onderwerpen/bronbeek
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De Sportdag, 

In alle vroegte werd ik op 15 Juni wakker gemaakt 

door mijn zoontje van twee. Hij wilde mee “spelen” 

zoals ik hem geprobeerd had uit te leggen wat onze 

sportdag inhield. Dolenthousiast was hij ervan ge-

worden de dag ervoor. Ikke ook spelen pappa zij hij. 

De bewuste zaterdagmorgen ruim voordat de vo-

gels gingen fluiten was hij er helemaal klaar voor. 

Een slaperig gebrom dat het nog lang geen tijd was, 

en hij weer moest gaan slapen had totaal geen 

effect. Hoeve niet slapen, spelen was het korte ant-

woord. Na ontbeten te hebben was het tijd om naar 

Doorn te vertrekken. Om 8 uur moesten we paraat 

staan om de manschappen op te vangen en te be-

geleiden naar de tent van Gelderland. Dit jaar was 

alles een beetje anders in verband met verscherpte 

veiligheidseisen, en moesten we ons van te voren 

inschrijven bij een loket op het sportveld. Niet alles 

was geheel duidelijk, maar ik kreeg bij aankomst 

een hele stapel bonnen in mijn handen gedrukt wel-

ke ik geacht werd af te geven aan de ingeschreven 

maten. Ja, en hoe doe je dat… Ik was ingevallen als 

coördinator omdat onze normale coördinator door 

omstandigheden deze taak niet uit kon voeren. In-

een stonden daar een groot aantal mariniers  welke 

bonnen en een polsbandje kwamen halen voor Gel-

derland. Het klopte ook nog met de lijst. Pfff geluk-

kig, dat ging best goed. Wel was het moeilijk een 

team senioren bij elkaar te krijgen. Al ruim voordat 

de 15e Juni was aangebroken waren veel mensen 

gepolst om mee te doen met  het senioren team. Ik 

dacht wel bij mezelf : bijna 600 senioren in Gelder-

land en er zijn er niet eens 10 te vinden die mee 

kunnen doen met het team. Op de dag zelf kon ik 

gelukkig nog mensen toevoegen om een compleet 

team te krijgen. Ik roep daarom ook op om jezelf op 

te geven voor deze mooie en gezellige dag. We 

kunnen als Gelderland toch wel een senioren team 

bij elkaar krijgen volgend jaar?? Gelukkig ging alles 

goed en konden we genieten van het vele vermaak 

wat ons geboden werd. Voor de niet sporters was er 

van alles te doen zoals lucht surfen en schietsimula-

tie, spijkerbroek hangen en blikwerpen, recreatief 

Jeu de Boules en volleybal. En natuurlijk de compe-

tities van de sporters.  Al met al een mooie volle 

dag waarbij we goed werden voorzien van ons natje 

en droogje. Mijn zoontje had genoten, en wil de 

volgende keer zeker weer mee. Rond 17.00  was de 

prijsuitreiking welke een daverend succes was voor 

onze afdeling. De junioren hadden een eerste plek 

behaald en mochten de wisselbeker mee naar huis 

nemen. De senioren waren iets lager terechtgeko-

men, en waren tweede geworden ( maar dan van 

onderen ) van de 12 teams. Hierna konden we de 

verhalen aandikken en vergroten onder het genot 

van drankjes en een geweldige BBQ. Al met al een 

geslaagde dag, 

  Henri de Boer 

Beste allen,  
  
hierbij in bijlage de einduitslagen van de gehouden sport-
dag…….. Zie pagina 17 
  
Namens  de sportdagcommissie  wil ik de gehele wed-
strijdstrijdorganisatie (waaronder  de scheidsrech-
ters)  wederom bedanken voor hun inzet op deze sport-
dag. Ook de coaches  van resp. 1e INFPEL Aruba 
1970,  COM-Noord, Den Haag, Flevoland (dit jaar voor het 
eerst), Gelderland, Identiteitsgroep Marinier Commando, 
Noord-Brabant, Noord-Holland, , Overijssel en 
Utrecht.  Bedankt voor jullie inzet om met een team weer 
vertegenwoordigd te zijn op deze dag. 
  
De circa 14 actieve mariniers (net uit de opleiding en be-
ëdigd afgelopen mei) die meededen met de junioren wer-
den verdeeld over de 4 juniorenteams. Ik heb tijdens de 
BBQ met een paar gesproken en waren enthousiast. “Zeg 
het voort binnen je gelederen”, zei ik hen. 
Het zou mooi zijn als volgend jaar meer actieve mariniers 
gaan aansluiten. 

  
Het weer zat ons gisteren na 10:00 weer mee en  vonden 
velen onder meer door het vernieuwde netwerkplein 
en  terrasachtige zitjes rondom het netwerkplein het een 
zeer geslaagde dag. Ik zag velen genieten, oude verhalen 
ophalen enz.. 
  
Uiteraard gaat de sportcommissie deze dag evalueren. 
Wilt u wat aangeven wat u opviel tijdens de dag - wat  kan 
beter of anderszins - stuur dan  uw opmerkingen in mail 
naar mij. Ik neem de opmerkingen mee in de evaluatie. 
  

  
 E-mail: r.miltenburg1@kpnplanet.nl /

rbmihm58@gmail.com  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Rob Miltenburg 
Supervisor COM sportdag 
Lid sportcommissie/

mailto:r.miltenburg1@kpnplanet.nl
mailto:/rbmihm58@gmail.com
mailto:/rbmihm58@gmail.com
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Sport en spel 2019 
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Stichting Nationaal Indië-monument  1945 - 1962 

 
Zoals alle jaren was er weer de jaarlijkse herdenking van 
de 6200 gesneuvelde Nederlandse en de meer dan 
200.000 uitgezonden jonge mannen/ militairen die in de 
periode 1945 -1962 naar Nederlands-Indië en Nieuw-
Guinea zijn uitgezonden, aangevuld met de herdenking  
van de gekwetsten en gesneuvelden uit Korea, Libanon, 
en verdere vredesmissies. S’-morgens was in de Orange-
rie een bijeenkomst (genodigden) voor een thema-lezing, 
en aansluitend om 14.00 uur de herdenking. 
 

 Welkom toespraak voorzitter Nationaal Indië-
monument. 

 Toespraak door de Minister van Defensie Ank 
Bijleveld, namens het Kabinet. 

 Officiële kranslegging namens de Raad van Ministers. 
 Eerbetoon gesneuvelden. 

 1 minuut stilte en het spelen van het volkslied Wilhel-
mus. 

  Fly-By Missing Man Formation. 

Na de toespraken vond de kranslegging plaats, gevolgd 

door het defilé. Opgemerkt mag worden dat de 

toespraak van de Nationale ombudsman van de 

Veteranen,  

Reinier van Zutphen, een toespraak was die bij eenieder 

binnenkwam!  

 

Dus…. niet alleen zij die niet van een missie terug-
keerden betaalden met hun leven de hoogste prijs 
voor de vrede, elke veteraan betaalt zijn missie met 
zijn leven, omdat zijn leven nooit meer hetzelfde 
zal zijn. Voor wie in opdracht van zijn vaderland 
streed in Indië, Korea, Nieuw-Guinea, Libanon, Sre-
brenica, Mali, Suriname, Aruba, Curaçao, Wijster of 
de Punt, elke veteraan betaalt zijn taak met levens-
lang.  
 
Daarin staan alle generaties schouder aan schou-
der. In het nooit aflatend gevecht tegen het onbe-
grip van velen. Laat ons blijven herdenken.  

Na afloop was er gelegenheid elkaar te ontmoeten 
en samen te zijn in de z.g. veteranentent. 

 
Wat is er ten diepste nu elk jaar te herdenken, 
wat betekent voor ons “Sobats” dit herdenken?  
 
Het volgende ter overdenking:  
“Als de rook is opgetrokken, het stof in de bevochten 
plaatsen is neergedaald en we weer met ons materi-
aal naar huis gaan, als de eenheden hun opgedragen 
missie hebben vervuld, eindigt daarbij voor de Sobat 
de strijd niet. Hij torst het mee naar huis, om daar 
levenslang tegen te vechten.”  
 
QPO | Veluwe 
Jo Jager | namens Lief en Leed  

Roermond, Hattem park, 7 september 2019 
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Afdeling Veluwe 

Afdeling Achterhoek 

Afdeling Arnhem 
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Foto Henk Ebbink 

Hummelo: Aan de Dorpsstraat, vlak bij het 
geboortehuis van Bennie Jolink, bevindt zich sinds 
2018 een standbeeld van de Achterhoekse 
rockband Normaal. Het levensgrote standbeeld is 
volledig in brons gegoten. Een foto uit de begintijd 
op de veemarkt van Doetinchem heeft als 
inspiratiebron gediend. 
Normaal was een rockgroep die als grondlegger 
van de boerenrock wordt gezien. De groep werd 
begin 1973 door Bennie Jolink (Buizen Beernd) 
en Jan Manschot (Brekken Jan Schampschot) opge-
richt en brak in 1977 door met de hit Oerend Hard. 
Het zingen in het lokale dialect (het Achterhoeks) 
werd handelsmerk van de groep. 
Normaal was een Nederlandse rockgroep die als de 
grondlegger van de boerenrock wordt gezien. Op 19 
december 2015 gaf Normaal een afscheidsconcert 
in stadion GelreDome. Aan de Dorpsstraat 
in Hummelo bevindt zich sinds 2018 een standbeeld 
van Normaal. De band is afkomstig uit 
de Achterhoek. Hun fans noemen zichzelf 
'anhangers' of 'høkers'. De tournees die zij organise-
ren heten 'veldtochten', bestaand uit concerten die 
vaak in (grote) feesttenten worden gegeven. Sinds 
2000 is er naast de jaarlijkse 'veldtocht' ook een the-

atertour. Drank, dames, motorcrossen, feestvieren 
of in Normaal-spraak: høken. Maar ook de Achter-
hoekse mentaliteit en het boerenbestaan zijn the-
ma's die in de teksten naar voren komen. 
Normaal is de band met de meeste Top 40-hits 
zonder dat ze een nummer 1 hit gehad hebben. Ook 
kreeg Bennie Jolink een Edison voor het complete 
oeuvre van Normaal uitgereikt.  
Eind 1973 richtten drummer Jan Manschot en zan-
ger-gitarist Bennie Jolink een band op. Gitarist Ferdi 
Joly, die net als Jan en Bennie ook in Enschede ge-
studeerd had, en de latere bassist Willem Ter-
horst werden, na vele wisselingen, de andere leden 
van de band. De band begon overigens pas begin 
1974 te repeteren. Na een brainstormsessie onder 
de muzikanten werd besloten de groep Normaal te 
noemen. Eind 1974 hadden ze hun eerste optreden 
als "Amusementsorkest Normaal". 
Het eerste grote optreden was tijdens het Lochem 
Popfestival (De Popmeeting, 1975), dat traditioneel 
op Hemelvaartsdag gehouden werd. Het zingen in 
de Achterhoekse streektaal werd een handelsmerk. 
Kort daarop volgde de hit Oerend hard (1977).  
Normaal wordt daarmee wel als grondlegger van de 
dialectpop beschouwd. 
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Sinds april 1999 eigenaar van een delicatessenwinkel 
in het centrum van Doetinchem: C’ estbon Blom VOF. 
Vanaf oktober 2011 heeft onze winkel een nieuwe 
naam: @koffieblom  
Door de jaren heen is er een enorme passie voor 
koffie ontstaan en voor alles wat daar mee te maken 
heeft. Wij durven dan ook gerust te zeggen dat wij 
kenners zijn op het gebied van koffie. Sinds begin 
2010 zijn wij geautoriseerd JURA Dealer. Samen met 
koffieblom.nl is ons koffieverhaal compleet gewor-
den. 
 

 

Wilt u ons persoonlijk ontmoeten of bent u nieuwsgierig naar onze winkel, dan nodigen wij u graag uit aan het Simons-
plein 11 te Doetinchem. Het assortiment van @koffieblom zal online steeds verder worden uitgebreid met producten 
uit onze winkel: noten, zuidvruchten, thee en geschenken. Voor meer informatie of online bestellen verwijzen wij u 
graag naar onze website www.koffieblom.nl   Hans en Marga Blom. 

 

 

Voorwoord van onze Voorzitter 

Henk Ebbink 

 

Beste allemaal, 
 
In het afgelopen kwartaal hebben we het wat rustig gehad voor wat betreft activiteiten in de Achterhoek, wat 
overigens niet wil zeggen dat we niet bezig zijn met de organisatie van activiteiten. Een aantal leden heeft op 25 
augustus weer kunnen deelnemen aan het mooie spel Klootschieten en heeft u ook al de uitnodiging mogen ont-
vangen voor een boottocht met lunch aan boord op zaterdag 14 september. Natuurlijk hopen we bij deze vaart 
op mooi weer en op een groot aantal deelnemers.  
Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van onze sobat Harry Bluemink en van mevrouw Henny Doeven-
dans. Henny en haar echtgenoot Wijtse † waren vanaf de oprichting COM Zutphen al trouwe leden.  
 
Vanaf deze plek wens ik de sobats die op dit moment ziek zijn van harte beterschap en dat u maar snel weer bij 
onze activiteiten aanwezig kunt zijn. 
 
Tenslotte wens ik u veel leesplezier in de Voorwaarts. 
 
Met een korpsgroet, 
 

Henk Ebbink 

http://www.koffieblom.nl
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AGENDA ACTIVITEITEN 2019/2020: 
14 september  Rondvaart Almen 
30 november  Korps Verjaardag COM Gelderland 
2020 
12 januari   Oliebollensoos 
22 februari   Algemene Ledenvergadering COM Achterhoek  
14 maart    Algemene Ledenvergadering COM Gelderland 
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BESTUUR: 

Voorzitter Henk Ebbink               De Ploeg 5 

 6971 HV Brummen               Tel. 0575 564355 

 Mail: henk.ebbink@hetnet.nl 

 

Secretaris Albert Smeerdijk               Van Nagellplein 4 

 7231 KD Warnsveld               Tel. 0575 521262 

 Mail: g.a.smeerdijk@hetnet.nl 

 

Penningmeester Jan Murray               Gazoorweg 3 

 7251 HG Vorden               Tel. 0575 553647 

 Mail: jd.murray@hetnet.nl 

Alg. Zaken Teun de Ruiter                Didamseweg 14  

 7036 AP Loerbeek                Tel. 0316-531727 

 Mail: th.deruiter1@kpnmail.nl 

 

 Jan Scholten                Zuivelstraat 5 

 6942 DP Didam                Tel. 0316 223912 

 Mail: sc70968@concepts.nl 

 

AKTIVITEITENCOMMISSIE: 

 Teun de Ruiter                Tel. 0316-531727  

 Jan Scholten                Tel. 0316 223912 

 

LIEF & LEED Henk Ebbink                Adres: Zie boven 

 

 Jan Stam                Aaldersbeeklaan 155 

 7091 EE Dinxperlo                Tel. 0315 651944 

 Mail: jbj.stam55@gmail.com 

 

BETAALADRES: Contact Oud Mariniers. 

 Rabo: NL61RABO0139415408 

 

REDACTIE: Contactblad COM Achterhoek 

 Henk Ebbink  Adres: Zie boven 

Teun de Ruiter Adres: Zie boven 

Contact Internetsite: henk.ebbink@hetnet.nl 

Wat iedereen moet weten 
CONTACT OUD MARINIERS 

ONDERAFDELING 

ACHTERHOEK     

OPGERICHT 23 MAART 1987 

mailto:henk.ebbink@hetnet.nl
mailto:th.deruiter1@kpnmail.nl
mailto:jbj.stam55@gmail.com
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JEU DE BOULES  
 
Met 32 enthousiaste deelnemers en het mooiste weer van 
de wereld kwamen we zaterdag 18 mei jl. bijeen in  
“De Veldhoek” zaal “De Boshut”. voor een competitie jeu 
de boules spelen. Na een lekkere kop koffie of thee wer-
den de deelnemers welkom geheten door de voorzitter. In 
het bijzonder onze gasten Frits Baars en Gerard Oudsen 
met partner van COM Arnhem en van COM Veluwe Ben 
Gabriel met partner. Na uitleg over de eigen ingevoerde 

spelregels, anders zou het wel eens te lang kunnen duren, 
werden de groepen ingedeeld.  
Ondanks het voornemen dat het maar een spelletje is 
werd er toch fanatiek gestreden om de eerste plaatsen. 
Na twee uur strijd en wat consumpties tussen de 
wedstrijden door, i.v.m. het warme weer, kon men de 
balans gaan opmaken wie in de prijzen was gevallen. 
In “De Boshut” werd er gezellig na gepraat en wat 
gedronken,totdat de wedstrijdleiding de uitslagen bekend 
maakte, iets waar een ieder met spanning naar had 
uitgekeken.  

 
 

De 3e prijs was na loting voor team 2, bestaande uit Jan 
Stam, Jan Harmans en Kitty Ressing. De 2e prijs ging naar 
team 1, Dika Murray, Rinie Boerboom en Harrie Kwakkel. 
En de 1e prijs werd in de wacht gesleept door team 6, 
Albert Smeerdijk, Corrie Dorsthorst en Ben Gabriël.  
De middag werd afgesloten met een “Boerenbuffet de 
Veldhoek” dit was een uitgebreid buffet met salade, friet, 

groente en heel veel vlees, waaronder lekkere ribbetjes. 
Dit was echt smullen en van hoge kwaliteit, zeker voor 
herhaling vatbaar. We kunnen terugkijken op een super 
gezellige middag, dit niet op de laatste plaats, dank zij het 
mooie,weer 

Een enthousiaste 
deelnemer. 
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In Memoriam 

De Leden van COM Achterhoek wensen de kinderen, kleinkin-

deren en familie sterkte bij de verwerking van dit verlies. 
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De Molenwinkel.nl is de online winkel in ambachtelijke meel- en graan producten. 
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MANNENDAG  19  JUNI  2019 
 
Volgens de theorie van de Internationale 
Vrouwenbeweging zitten we nu in het midden 
van de Derde Feministische Golf, de van “me 
too”. De eerste golf kennen we nog wel: de 
tijd van “Baas in eigen buik”, half  jaren ’60, 
die heel wat losmaakte. Mijn hoogleraar in die 
tijd deed daar nogal schamper over: “dan 
moeten ze in die buik ook geen baas toela-
ten!” 
Ondanks dit gewoel van de zich emanciperen-
de dames (nou ja dames?) gaat onze onderaf-
deling Achterhoek onverdroten voort met het 
organiseren van de jaarlijkse Mannendag. 
Vanuit onze echtgenotes zijn er voor zover mij 
bekend nog geen oppositionele geluiden te 
horen geweest, dus niet gehinderd door ge-
wetensproblemen verzamelen zich 16 leden 
bij de parkeerplaats Top Wellinkbos, net bui-
ten Dinxperlo. Het beloofde een warme mid-
dag te worden en we togen met vijf auto’s 
naar het oosten, daarbij de grens met Moffri-
ka passerend. Kort daarna legden we aan bij  
restaurant “Gut Heidefeld”.  

Het ligt tussen Dinxperlo en het grotere 
Duitse Bocholt in. Hier kregen we een uur de 
tijd om het prachtige originele Heidefeldpark 
te bekijken. De tijd midden in het voorjaar was 
er gunstig voor. Overal mooie bloemen, 
waterpartijen, goed onderhouden paden. Een 
lust voor het oog!  
 
 

Vriendelijk en met Gründlichkeit werden we 
bediend door enkele aardige dames, die 
voortreffelijk Nederlands spraken met een 
Duits accent uiteraard. 
‘Aber darum nicht getrauert.’ 
 

 
Na het verorberen van de koffie en de lekkere 
belegde boterhammen vertrokken we rond 
twee uur en na enkele minuten rijden 
arriveerden we bij  
“Brennerei Geuting”. 
Een oude boerderij waarvan de eigenaren zich 
al meer dan 170 jaar bezig houden met het 
produceren van jeneverachtige dranken.  
We kregen een gedegen en deskundige uitleg 
van de productiewijze en werden rondgeleid 
langs wat antiek uitziende apparaten. De 
vrouw van de eigenaar legde op plezierige 
wijze in accentloos Nederlands alles uit en wel 
zodanig dat de atechnische schrijver van dit 
verslag het kon snappen.  
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We hebben er ons uitstekend vermaakt, eerst in 
de hitte en ook later tijdens een broodnodige 
regenbui. 
Maria had voor een voortreffelijk Indische hap 
gezorgd, het geheel overgoten met de nodige 
sterke drank.  

 
Arie laat zich een en ander uitleggen door Maria  

Vervolg Mannendag 

De stemming hield gelijke tred met de verorberde 
drank en het werd steeds gezelliger.  
Rond zevenen vertrokken we, zowel fysiek als 
psychisch voldaan. Zowel de Stammen als het 
bestuur zijn we bijzonder erkentelijk voor deze in 
meerdere opzichten voortreffelijke dag. 

      Leo de Coninck 

 Henk Ebbink 
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IN MEMORIAM 
 
Toch nog onverwachts ontvingen wij het droevige 
bericht van het overlijden van ons trouwe lid Harry 
Bluemink.  
Harry, oud marinier en drager van het Nieuw Guinea 
HerinneringsKruis. Hij was een was een fijne maat en 
een goede collega. 
 

 
 
Harry was vaak aanwezig bij de bijeenkomsten en 
genoot in het bijzonder van het samenzijn met de 
maten. 
                                       .  
Vogelschieten op Mannendag 

Op donderdag 4 juli hebben wij met een 
vertegenwoordiging van COM Achterhoek  
onze sobat Harry Bluemink op crematorium 
“Berkenhove” te Aalten begeleid naar zijn laatste 
rustplaats. 
Diverse oud mariniers waren aanwezig om een 
erehaag en erewacht te vormen voor onze sobat 
Harry. 
 
Henk Ebbink heeft op waardige wijze de aanwezigen 
toegesproken en de waardering uitgesproken voor 
Harry. 
 
De tekst van de toespraak door Henk  luidde: 
 
“Beste Kinderen, kleinkinderen en Arrianne. 
 
Als zoon van de kleermaker, was Harry de geplande 
man om later het bedrijf over te nemen. 
En dat zag hij helemaal niet zitten. De verplichte 
diensttijd kwam voor hem als geroepen. Harry zocht 
het avontuur. 
Zijn avontuur begon in september 1959, zodat hij kon 
ontsnappen aan een leven achter de naaimachine.  
Hij moest zich melden in de Van Braam Houckgeest 
Kazerne in Doorn. Daar kreeg hij een drie maanden 
durende  basisopleiding 
 
Het begon met dat hij al zijn plunje moest nummeren.  
Sokken,singlets,pendekken,broeken,zakdoeken,over
hemden, alles moest van een geborduurd stamboek-
nummer worden voorzien.Dan wordt de jongens 
bijgebracht welke waarde de sterren, strepen en 
balken hebben. Voor welke personen ze al of niet in 
de houding moeten gaan staan.Kennis op doen van 
de verschillende wapens. Het persoonlijk geweer 
wordt uit elkaar gehaald en vervolgens moet men dat 
ding geblinddoekt weer in mekaar zetten.Kun je dat 
niet, dan kan het later je dood betekenen.Vervolgens 
leert men groeten en lopen. Dat gaat over in 
exercitie, met of zonder geweer. Men gaat buiten de 
kazerne om de afstandsmarsen te lopen, 
velddiensten en bivakkeren, sporten en rennen over 
de hindernisbaan.Na drie maanden gaan Harry’s 
maten naar Nieuw Guinea.  



32 

Hij mag nog niet mee, de kleermakerszoon moet in 
Den Helder eerst gedurende drie weken een 
opleiding volgen als zeilmaker.Komt ie toch nog 
achter de naaimachine. Januari 1960 klimt Harry in 
een DC7 van de KLM voor de grote reis naar Nieuw 
Guinea en wordt gestationeerd in Manokwari.  
 
Met de tropentraining krijgt de opleiding hier zijn 
vervolg. Marsen en in de bush patrouille lopen onder 
zware omstandigheden.Harry had een klein 
probleem: Luisteren was niet zijn sterkste punt. Dit 
had weer tot gevolg dat hij vaak strafdiensten 
moest lopen. Ook heeft hij het gepresteerd om 5 
dagen streng arrest opgelegd te krijgen. Hij zit dan 
zonder riem en schoenen in de cel. 
  
Een keer of drie per dag wordt Harry een kwartiertje 
gelucht door een gewapende collega en hij mag dan 
een strootje roken. Harry liet al eens weten dat hij 
het vanwege deze straffen dan ook niet verder heeft 
geschopt dan marinier 3 z/m. 
Harry wordt overgeplaatst naar Kainama.  
Daar bevindt zich een kleine kazerne met 30 
mensen op het vliegveld en 30 mensen in de 
kazerne. Hij vindt daar zijn draai en beleefd er een 
fijne tijd met veel kameraadschap. Er werd verwacht 
dat je de eigen kleding waste met behulp van 
borstel en zeep. In de tropen is de was snel droog en 
kon deze gelijk de kast in. 
 Op zeker moment moet men wel eens uit de broek. 
Omdat de toiletten op het vliegveld verstopt waren, 
moest men gewapend met een schop het strand op 
om aldaar de grote boodschap te regelen. Harry 
heeft er een plezierige tijd gehad, maar toen de 
Landmacht daar werd ingekwartierd, moest hij 
verkassen naar het eiland Biak.Hij was amper 14 
dagen op Biak, toen hij de oproep kreeg om, wegens 
ziekte van zijn vader, naar huis te komen om in de 
kleermakerij aan de slag te gaan. Dit was in het 
geheel niet de ambitie van Harry, hij was van 
mening dat een ander dat ook wel kon doen. 
Intussen had hij alles al geregeld om na zijn 
diensttijd te vertrekken naar Australië om daar het 
avontuur tegemoet te gaan. 
Wat was dat een enorme teleurstelling voor hem. 
Het was de huisarts die toentertijd geregeld had dat 
hij naar huis moest.Thuisgekomen is hij gelijk, nog 
in z’n militaire kloffie en compleet woest naar de 
huisarts gefietst om daar van zijn frustraties af te 
komen. Al was luisteren niet zijn sterkste kant, dit 
was meer een kwestie van ”bevel is bevel”.En…., 
Harry luisterde deze keer wel.Rianne laat weten, dat 
ze blij is dat hij destijds naar huis moest komen, 

anders had zij deze twee mooie jaren met Harry niet 
gekend.  
 
Dit laatste heeft weer betrekking op het reisplan van 
Harry naar Australië, waar hij zo goed als zeker 
Arrianne’s zus tegen het lijf zou lopen. 
 
Harry is niet meer…... Ook bij de oud mariniers had 
hij nog plannen, zoals de toetreding bij de club van 
de” Laatste Eer”. 
Harry wilde geen kleermaker zijn, maar naaide wel 
z’n eigen naadje, oftewel, hij had een eigen 
mening.Wegens de bedreigende situatie op het 
eiland is Harry beloond met de uitreiking van het 
Nieuw Guinea Herinnerings Kruis.We zijn in Harry 
een prettige collega en een fijne maat  verloren. 
 
Zo willen we hem ook in herinnering houden. este 
kinderen, kleinkinderen en Arrianne,  de 
Achterhoekse Oud Mariniers wensen jullie veel 
sterkte in de verwerking van dit verlies. Bij een 
afscheid van een maat hoort een laatste groet 
“Taptoe”, zo dadelijk ten gehore gebracht door 
Elwin Smit. 
Harry trekt deze lijn door en laat weten, dat deze 
“Taptoe” tevens zijn laatste groet is aan Arrianne, 
de kinderen, kleinkinderen, verdere familie en alle 
hier aanwezigen”. 
 

     Vervolg In Memoriam 
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Ruim voor tienen op zondagmorgen de 25ste 
augustus zijn de deelnemers aanwezig op de 
parkeerplaats van ‘de Veldhoek’ voor een partij-
tje klootschieten. 
  
Voordat de groep het bos intrekt, brengt één 
van de organisatoren ’n paar punten naar vo-
ren, die misschien ook belangrijk zijn voor aspi-
rant klootschieters: 
 
“Mensen, het klootschieten is ’n leuk, maar ge-
vaarlijk spel 
 
Die loden bal kan zich gedragen als een projec-
tiel. Als dat ding, vanwege bijvoorbeeld ’n veld-
kei of boomstronk,  van richting verandert, kan 
het je maar zo een gekneusde knie of een ver-
brijzelde enkel opleveren. Daarom, of je nu wel 
of niet gooit, houd die kloot altijd in de gaten.  
Houd altijd oogcontact met elkaar en de werp
(st)er roept duidelijk dat hij of zij klaar is voor 
de worp. De deelnemer die de volgende beurt 
maakt, stelt zich op achter de werper. De rest 
van de deelnemers  loopt vooruit tot het punt 
waar men de kloot uiteindelijk verwacht.  
Zo wordt het gevaar op ongelukken verkleind 
en is er zicht op het punt waar de kloot terecht 
komt. Liever ’n paar meter te ver vooruit, dan ’n 
verloren kloot. De kosten, ’n tientje en een bult 
tijd kwijt. De verschillende ploegen dienen ’n 
redelijke afstand van elkaar te houden.  
Dit om kop/staart botsingen te voorkomen.  
En ook niet onbelangrijk: Elke deelnemer speelt 
voor eigen risico!! We wensen jullie een fijne 
zondagmiddag…, sorry, een zondagmorgen.” 
De deelnemerslijsten worden uitgereikt aan de 
verschillende ploegen. Na een ritje van zo’n 800 
meter zijn we op het startpunt van ons circuit. 
Daar worden de kloten in ontvangst genomen. 
We hebben er zin in, het weer is goed en van-
wege het vroege tijdstip is de temperatuur in 
het bos zelfs aangenaam. Er wordt intensief ge-
worpen en het loopt lekker. Al snel zitten we op 
de helft van de baan waar de catering staat. De 
Stammetjes hebben het weer mooi voor me-
kaar: heerlijke hapjes en verrassend koele sap-
jes. Na een verantwoorde pauze en het nodige 
babbelwerk trekken de eerst binnengekomen 

teams aan de kuierlatten om de tweede helft af 
te wikkelen. Het is en blijft een gezellige sport, 
het is een mengeling van kracht en wat slimmig-
heid om de kloot zover mogelijk bij je vandaan 
te krijgen. Ook, met het in de kloot verwerkte 
lood, kan men gebruik maken van de middel-
puntvliedende kracht, zodat de kloot nog zo’n 
tien meter extra maakt. En om wat resultaat te 
bereiken is het zoals met alles, een beetje geluk 
hoort erbij. Tijdens het tweede deel begon de 
hitte ook het bos in te trekken. Als de deelne-
mers de het circuit afgelegd hebben, wordt de 
koelbox nog efkes open getrokken, omdat het 
intussen echt warm is geworden. Het voorstel 
dat naar voren komt is, om de route wat in te 
korten 
als de temperatuur zich weer zo laat gaan.  
Een enkeling heeft andere verplichtingen, maar 
de meeste deelnemers gaan na afloop naar res-
taurant ‘de Veldhoek’. Hier worden er een paar 
gedronken en nemen we een gezamenlijke 
lunch.  Ook worden de resultaten bekend ge-
maakt: 
Groep 4: Jan Scholten, Albert Smeerdijk en Riny 
de Vries maken 89 worpen. 
 
Groep 1: Jan Dorsthorst, Bertus Boerboom,  
Truus Harmans en  Annie Scholten 81 worpen. 
 
Groep 2: Jan Harmans, Anton te Brake en Gerry 
Smeerdijk 80 worpen. 
 
Groep 3: Maria Stam, Henk van Beek en Siep 
Zandberg 77 worpen. 
Maria, Henk en Siep worden van harte gefelici-
teerd met het resultaat.  
Een beker zit nog niet in de begroting, maar de 
 eer is ook al veel waard. Het is gewoon een erg 
gezellige morgen en we hopen mekaar volgend 
jaar ergens in mei weer treffen. 
 
Een verre werper 

KLOOTSCHIETEN OP 25-08-2019 
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Maria Stam 

Foto's Klootschieten 



35 

Nr.3 september 2019 
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 We hebben geprobeerd om een nieuw onderkomen 
te vinden voor onze contactavonden. Dit was gelukt 
en we zijn een paar keer in Velp geweest. Hoewel 
het er bij de eerste keer positief uitzag, waren er la-
ter toch heel veel negatieve opmerkingen over de 
locatie. Dat heeft ons doen besluiten om toch weer 
met SML contact op te nemen om daar terug te mo-
gen keren. En dat was vrij snel weer geregeld, zodat 
we in juni onze avond weer hebben gehouden bij 
SML. Ook de klaverjascompetitie is weer in ere her-
steld, zij het dat het in een andere opzet plaatsvindt. 
Hopelijk komen er nu weer meer oud-mariniers naar 
onze contactavonden, want die willen we als het 
even kan wel overeind houden ! Kom dus naar SML 
de tweede maandag van de maand !! Extra aantrek-
kelijk is het natuurlijk in december als we de Korps-
verjaardag vieren met een lekkere portie saté voor 
de aanwezigen. 
 Ik hoop jullie allemaal weer in goede gezondheid te 
mogen begroeten bij alle bijeenkomsten. 
 
Met Mariniersgroeten, Gerard Oudsen voorzitter  
onderafdeling Arnhem e.o. 

Nu te zien,                                                                                                                        
In februari is de tentoonstelling geopend door Mi-
nister van Defensie Ank Bijleveld. Met deze ope-
ning  
onderstreept de Minister de actualiteit van het on-
derwerp Koude Oorlog, en de actuele dreiging in de 
wereld. 
Groot, groter, grootst 
Vanuit heel Europa zijn bijzondere objecten 
 
verzameld om de tentoonstelling vorm te geven, 
soms klein van formaat, en soms enorm. Zo arri-
veerde in december 2018 al een Chieftain zware 
Britse tank bij het NMM. Dit grootste en zwaarste 
(57 ton!) collectiestuk moest vanwege zijn  omvang 
als eerste worden geplaatst in de expositieruimte 
voordat er gebouwd kon worden. De tank is uitge-
voerd in karakteristieke 'urban camouflage'; een 
patroon speciaal ontwikkeld om minder op te vallen 
in stedelijk gebied. Tanks als deze waren gestatio-
neerd bij de Britse 'Berlin Brigade' ten tijde van de 
Koude Oorlog. 
 
De tank neemt een prominente plaats in de ten-

toonstelling, maar er zijn veel meer bijzondere ob-

jecten te zien... Ontdek ze in het Nationaal Militair 

Museum 

Een nieuwe koude oorlog? 
Je kunt tegenwoordig geen krant meer openslaan, 
zonder te lezen dat we ons in een nieuwe Koude Oor-
log bevinden. Maar hoe begon eigenlijk die eerste? En 
hoe verhouden historische gebeurtenissen zich tot de 
'nieuwe' Koude Oorlog? 
 
Nederland en de Koude Oorlog 
Met de tentoonstelling 'Als de Russen komen' be-
steedt het Nationaal Militair Museum in 2019 aan-
dacht aan de Koude Oorlog. In een aangrijpende 3D-
audiotour en langs bijzondere objecten uit binnen- en 
buitenland herbeleef je in deze tentoonstelling de ge-
spannen periode waarin de wereld was verdeeld in 
Oost en West. Ook recente gebeurtenissen zoals cy-
ber warfare, hacks en fake-news worden in de ten-
toonstelling behandeld.  
Ontdek het van 23 februari t/m 1 september 2019 
en mis hem niet! 

Van de voorzitter 
Beste lezer,  
voor de meesten is de vakantieperiode al voorbij als u 
deze Voorwaarts ontvangt. Hopelijk hebt u kunnen 
genieten van een welverdiende vakantie, hetzij in ons 
eigen landje of misschien wel ver weg. Of misschien 
wel lekker thuis in uw achtertuin.  
Het was natuurlijk bijzonder triest dat we onlangs 
afscheid moesten nemen van ons trouwe lid Louis 
Born. We hebben hem met een aantal oud-mariniers 
de laatste eer bewezen op 7 juni jl. 
Ook hebben we op 7 augustus afscheid genomen van 
onze trouwe begunstiger Toby Kamphuis. 
De jaarlijkse sportdag is dit jaar gehouden op15 juni. 
Het was weer ouderwets druk bij de Van Braam 
Houckgeestkazerne in Doorn. Er werd door de deel-
nemers weer behoorlijk fanatiek gestreden om de 
eerste plaatsen te veroveren, al waren er met name 
bij de junioren minder deelnemers dan voorgaande 
jaren. Verder op in deze uitgave een dankwoord van 
Rob Miltenburg o.a. voor onze Arnhemse scheids-
rechters  bij dit gebeuren, dat we hopelijk nog enkele 
jaren mogen meemaken in Doorn. 
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Ziekenboeg 

Ons bestuurslid Nico Phielix heeft de afgelopen periode ook wat nare belevenissen gehad met zijn gezondheid. Ho-
pelijk treedt gauw herstel voor hem in.  
Nico Kruiniger heeft een nare val gemaakt en moest daarvoor enige tijd naar het ziekenhuis. 
Voor zover bekend zijn er verder geen nieuwe zieken gemeld. We wensen verder alle zieken een spoedig herstel.   

 
Nieuw adres:   Hendriks J.A.H.   Steffenberg 50  6595 BJ  Ottersum 

Nieuw lid:               J. Erpeka              Bergdwarsstraat 8             6994 BR De Steeg   

Nieuwe begunstiger:  Kollen Jan               Bergse Hoofd 142             6834DC  Arnhem 

In memoriam 
Ons lid Louis Born is op 27 mei j.l na een aflatende gezondheid overleden. We verliezen met 
hem een trouw lid en bovenal een goede vriend. We hebben op 7 juni op waardige wijze af-
scheid genomen van hem, waarbij 11 mariniers aanwezig waren. 
marinier is geweest was hij wel altijd aanwezig op onze contactavonden.  sterkte bij het dra-
gen van dit verlies. 
 

Ook bereikte ons het bericht dat bewoner van Bronbeek en lid van onze onderafdeling  
L. Kool, op 25 mei jl. is overleden op 79-jarige leeftijd. 

De uitvaartplechtigheid heeft plaatsgevonden op 28 mei vanuit KTOMMM Bronbeek 

Van de penningmeester :  Contributiebetaling  2019 
  
Alle leden en begunstigers die hun bijdrage voor 2019 nog niet hebben overgemaakt worden verzocht 15,= over 
te maken naar de rekening van de penningmeester:     
NL11INGB0004963797  t.n.v. Contact Oud Mariniers Arnhem te Westervoort 
In de vergadering van de onderafdeling COM  Arnhem van juli 2007 is afgesproken dat ieder lid en begunstiger 
een jaarlijkse bijdrage van € 15,= moet doen.   

Agenda 

 

                                      Iedere 2e maandag van de maand (behalve januari) contactavond in  

                                      de kantine van SV SML in Arnhem van 20.00 uur tot 22.00 uur 

 

26 september: Herdenking bij het Papua-monument op Bronbeek 12.00 uur  

26 september: Veteranencafé Bronbeek 14.00 uur 

27 september: Nationale taptoe 2019            

30 november: Korpsverjaardag afdeling Gelderland bij  Kumpulan 

9 december  : "Aangeklede" contactavond in kantine SML i.v.m. Korpsverjaardag 

10 december:  Korpsverjaardag en herdenking Oostplein Rotterdam 

4 januari:  Nieuwjaarsreceptie Wieleman Westervoort (onder voorbehoud) 

Marinierskapel 

17 september: Prinsjesdag Den Haag 

10 december : Korpsverjaardag en herdenking Oostplein Rotterdam 

Via vv De Paasberg kreeg ik onderstaand bericht: 
 
“Tobie Kamphuis is eind vorige week op 91 jarige leeftijd 
overleden. Hij wordt komende woensdag om 11.30 uur 
op Moscowa gecremeerd.” Ton van Rinsum en ik zijn  bij 
het afscheid van Toby op 7 augustus aanwezig geweest. 
Hoewel Toby geen marinier is geweest  was hij wel altijd 
aanwezig op onze contactavonden.  

 
 

Wij wensen de nabestaanden van deze overledene 
veel sterkte bij het dragen van dit verlies. 

 
             Bart Muis 
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Voor 

de lekkerste koffie , 

    broodjes  

        en Italiaans ijs 

 

 

 Winkelcentrum Presikhaaf 

Gildemeestersplein 300 

6826 LV    Arnhem 

  

 

 
De eerste keer in Velp leek het er op dat we met succes 
een nieuwe locatie hadden gevonden voor onze contact-
avonden. Nadat echter de tweede keer het aantal aanwe-
zigen al was gedaald naar 12 personen, bleek dat er op 13 
mei jl. slechts 4 personen kwamen opdagen. Gerard Oud-
sen, Frits Baars, John Visser en ondergetekende hadden 
de moeite genomen om naar de contactavond te komen. 
Na navraag bij een aantal regelmatige deelnemers kre-
gen we te horen dat onze wijzigingen geen succes waren. 
Men vond de nieuwe locatie wat te klein en te kil, er was 
weinig goed licht voor de kaarters ( er werd de eerste 
keer toch weer gekaart), en de prijzen van de consump-
ties vond men over het algemeen wel aan de hoge kant. 
Uiteraard kunnen we niet op deze voet blijven doorgaan. 
We hebben daarom het besluit genomen om contact op 
te nemen met onze oude locatie, de kantine van sport-
club SML in Arnhem met de vraag,  
of het mogelijk was om weer terug te keren naar ons ou-
de adres. Na overleg met Rudy van de kantine en voorzit-
ter Matthieu van SML kregen we groen licht om weer 
terug te keren.  

 
Vandaar dat we in juni onze contactavond weer 
hebben gehouden bij SML.  
Ook is er weer een klaverjascompetitie opgezet 
waarmee in juni is gestart. De opzet is wat anders 
dan voorheen, maar er kan dus weer in competitie-
verband worden gekaart.  
Bart Jansen heeft de administratie op zich geno-
men en Freek zorgt zoals voorheen voor de lijsten, 
kaarten, enz. 
     Bart Muis  

Contactavond op nieuw adres toch geen 

succes, terug naar oude plek.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjK2LvF9b3iAhXJUlAKHRYbBpAQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.hhofstede.nl%2Fgoocheltrucs%2Fkaartraden.htm&psig=AOvVaw3CU65BwLByvnL3f6Dy8MqZ&ust=1559122341452516
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30e Sportdag Doorn 

 

 
Op 15 juni werd de dertigste sportdag gehouden in 
Doorn. Daarbij waren vanuit Arnhem Ben Veulings en ik 
betrokken als scheidsrechter. Ook Harry Appeldoorn 
was er bij. We hebben jarenlang als scheidsrechter deel-
genomen aan de jaarlijkse sportdag Voorheen samen 
met Joop Bergsma en Ton van Rinsum. Al vroeg in de 
morgen vetrokken we dan samen naar Doorn, waar 
we  voornamelijk als coördinator en scheidsrechter fun-
geerden bij voetbal, volleybal ,de Highlandgames en het 
touwtrekken. 
We hebben dit jarenlang met veel plezier gedaan, al mis-
ten we de laatste jaren uiteraard Joop en Ton zeer hier-
bij. Ben en ik vonden het jubileum van de 35e sportdag 
een mooi moment om te stoppen met onze inbreng en 
onze taken over te dragen en jongere mannen. We kij-
ken uiteraard tevreden en met enige trots terug op onze 
mooie jaren bij dit evenement en we bedanken Rob 
Miltenburg voor het jarenlange vertrouwen dat hij in ons 
heeft gehad. 
Vanaf volgend jaar nemen we nog wel deel aan de sport-
dag, maar dan als toeschouwer bij de sportprestaties en 
uiteraard aan het samenzijn, de gezelligheid, een biertje 
en de barbecue .                                                        
 

                                                                                    Bart Muis. 

Naast het bekijken van de sportieve activiteiten is 
er ook genoeg tijd voor een biertje ..... 
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Het patrouilleschip Zr. Ms. Zeeland is weer terug in Den 
Helder. Het schip keerde terug na 5,5 maand als stations-
schip te hebben opgetreden in het Caribisch gebied. Zo 
onderschepte de Zeeland 2.500 kilo drugs. 

Anti-drugsoperaties uitvoeren is één van de hoofdtaken 
van een stationsschip. Daarnaast ondersteunde de 
Zeeland de kustwacht meerdere keren search- en rescue-
acties rondom de Benedenwindse eilanden. Ook werd op 
de 1e dag een boot met 37 mensen zonder geldige docu-
menten ontdekt en overgedragen aan de kustwacht. 

Commandant van Zr. Ms. Zeeland kapitein-luitenant ter 
zee Paul Bijleveld is trots op zijn bemanning. Zowel op het 
invullen van de patrouilletaken als de samenwerking met 
andere diensten.  “Met onze kustwacht, maar ook het Law 
Enforcement Detachment van de US Coast Guard. Die 
voer gedurende een lange periode met ons mee en dat 
heeft zijn vruchten afgeworpen. Hun ervaring en expertise 
op het gebied van counter-drugs operaties hebben zeker 
bijgedragen aan het succes van deze reis.”  
 
 
Verstoring 
Naast de 2.500 kilo onderschepte drugs, verstoorde  
de  Zeeland ook nog eens 2 drugstransporten. Hierbij zet-
ten de smokkelaars met stenen verzwaarde balen drugs 
overboord. 
Zr. Ms. Groningen arriveerde later  in het Caribisch gebied 
en lost de Zeeland af. Het patrouilleschip blijft in plaats 
van zo’n 5 maanden voor een periode van 2 jaar. Hierbij 
wisselt de bemanning, maar blijft het schip. 
 
Five Days Inside 
Tijdens de operatie beleefde Beau van Erven Dorens 5 da-
gen lang het leven en werk aan boord van het stations-
schip. Hij maakte opnamen voor het 2e seizoen van 
‘Beau’s Five Days Inside’. Op 7 mei werd de betreffende 
aflevering uitgezonden op RTL 4. 

Marinier Thomas redde levens bij zelfmoordaanslag in 
Mali 

Een oud-marinier blijkt in Mali het leven te hebben gered 
van zijn complete eenheid waarmee hij overnachtte in de 
woestijn. Zijn dappere daad is beloond met het Kruis van 
Verdienste. Het is voor het eerst dat een militair wordt on-
derscheiden voor een missie in Mali. 
Oud-marinier Thomas overnachtte in mei 2015 samen met 
zijn collega’s in de woestijn. Ze waren eropuit gestuurd om 
collega’s te helpen die met hun Bushmaster bij Kidal op een 

berm bom waren gereden, maar werden zelf belaagd door 
een zelfmoordterrorist.   
De aanslag gebeurde 16 mei in alle vroegte op zo’n honderd 
kilometer van de basis in Gao. Marinier Thomas zag een ver-
dachte pick-up plotseling de weg verlaten en met hoge snel-
heid op de eenheid af komen. De marinier stond op een plek 
waar hij zich niet kon verschuilen achter zijn eigen voertuig, 
zag de wagen naderen en aarzelde toen geen moment. Ter-
wijl hij achteruit liep om dekking te zoeken, pakte hij zijn 
wapen en vuurde gericht op de geblindeerde ramen van de                               

  auto op zo, n  25  meter voor  het kamp,             
  

 Patrouilleschip terug uit Caribisch gebied  Nieuwsbericht    

ontplofte het voertuig. Door de enorme knal wer-
den Thomas en zijn collega’s omver geblazen. De 
stalen  
resten van de auto werden de lucht in geblazen en 
verwondden één collega licht. Marinier Thomas 
krabbelde overeind en bekommerde zich direct 
om zijn gewonde collega. Daarna rende hij naar 
zijn voertuig en kroop achter het boordwapen. 
Thomas wist: een aanslag als deze komt zelden 
alleen. Toch bleef het die dag bij die ene aanval. 
Later bleek dat de pick-up maar liefst honderd 
kilo springstof in de laadbak had. De gevolgen 
waren niet te overzien geweest als dat dichterbij 
de eenheid was ontploft. ,,Gebruik je je wapen 
wel, of toch niet?‘’, zei minister Ank Bijleveld van 
Defensie vanmorgen toen ze de dapperheidson-
derscheiding uitreikte. ,,Het is een lastige keuze 
die je binnen enkele seconden moet maken, recht 
in de baan van de zelfmoordterrorist. Thomas 
koos. En zorgde ervoor dat de levens van zijn col-
lega’s en hemzelf gespaard bleven.’’  
De missie in Mali draaide om het vergaren van 
inlichtingen voor de Verenigde Naties. Er zijn 
sinds 2014 in totaal zo'n zesduizend militairen op 
uitzending geweest. Begin dit jaar is de missie 
gestopt.  
Niet alleen Thomas, maar ook drie andere militai-
ren kregen een hoge onderscheiding uitgereikt 
voor hun dappere daden tijdens missies in Afgha-
nistan. Zij kregen het Bronzen Kruis. 
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Het 'Oranjehotel', het cellenblok in Scheveningen waar 
veel verzetsmensen in de Tweede Wereldoorlog werden 
opgesloten, is medio 2019 open gegaan als herinnerings-
centrum. De opening zou eerder zijn, maar de vondst van 
asbest heeft voor vertraging gezorgd, aldus Jilt Sietsma, 
bestuurslid van de stichting Oranjehotel. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden ongeveer 
25.000 mensen door de Duitse bezetter vastgezet en be-
recht in de Scheveningse gevangenis. Omdat daar veel 
verzetsstrijders tussen zaten, kreeg het cellencomplex de 
geuzennaam Oranjehotel. 
Bekende gevangenen waren onder anderen Erik Hazel-
hoff Roelfzema, Titus Brandsma en George Maduro. 
De historische cellengangen maakten tot acht jaar gele-
den deel uit van de Penitentiaire Inrichting Haaglanden 
en konden daarom niet worden bezocht. 
 
'Dodencel 601' ook te zien 
In de gevangenis is nu de bekende 'Dodencel 601' te zien, 
met het gaatje in de muur waardoor gevangenen piep-
kleine briefjes aan elkaar doorgaven. 

De talloze inscripties in de celmuren zijn weer zichtbaar 
gemaakt. Verhoorkamers en strafcellen zijn opnieuw in-
gericht. In een aantal cellen wordt de geschiedenis van 
de Duitse rechtspraak in de oorlog en het verzet verteld. 

  

 "Oranjehotel geopend voor bezoekers" 
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Commandant van de Defensie Duikgroep luitenant-
kolonel der mariniers Edwin Hofma begroet Koning 
Willem Alexander 

Koning verdiept zich in Defensie Duik 
 

Duikgroep  14-05-2019  Koning Willem-Alexander verdiepte zich in mei in het 
reilen en zeilen van de Defensie Duikgroep. Zo kwam 
tijdens het bezoek in Den Helder de inzet van duikers bij 
de bestrijding van zeemijnen aan bod. De Defensie Duik-
groep voert duikoperaties uit en ruimt explosieven onder 
water. Ook repareren deze duikers van de marine vaar-
tuigen onder water en controleren ze havens op mogelij-
ke explosieven. Het onderdeel heeft veel kennis en ex-
pertise opgedaan tijdens wereldwijde operaties en oefe-
ningen. En tijdens militaire ondersteuning in Nederland. 
Met de koning werd onder meer gesproken over de hui-
dige en toekomstige dreiging van mijnen. 
De mijnenbestrijdingscapaciteit van nu is al versterkt met 
nieuwe REMUS-systemen. Personeel van de Defensie 
Duikgroep toonde de koning hoe deze onderwater-robot 
met hoogwaardige sonarapparatuur werkt. Ook demon-
streerden militairen het lassen onder water en het ge-
bruik van een decompressietank. 
 Simulator De koning nam verder een kijkje in duiksimu-
lator Medusa. Behalve als trainingsruimte wordt die ook 
gebruikt om ziekten die duikers kunnen oplopen te be-
handelen. Koning Willem-Alexander sprak eveneens met 
de bemanning van duikvaartuig Nautilus.Duikwereld De-
fensie Commandant van de Defensie Duikgroep luite-
nant-kolonel der mariniers Edwin Hofma was blij dat hij 
de koning even kon meenemen in de duikwereld van De-
fensie. “Wij waarderen zijn betrokkenheid.” 

  

https://www.defensie.nl/binaries/large/content/gallery/defensie/content-afbeeldingen/actueel/nieuws/2019/05/14/d190514hz1413.jpg
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Ome Joop's Tour is de jaarlijkse Arnhemse jeugdronde 
door Nederland, een fietstour van tien dagen voor jon-
gens en meisjes in de leeftijd vanaf 10 jaar. Voorwaarde is 
dat het kind nog op de basisschool zit en verder geen va-
kantiemogelijkheid heeft. Er wordt geen onderscheid ge-
maakt ten aanzien van afkomst, godsdienst, nationaliteit 
of anderszins.   

De organisatie van Ome Joop's Tour  had voor de route 
van dit jaar aanknopingspunten gezocht bij 75 jaar Market 
Garden. De verzameldag van OJT had daarom een bijzon-
der karakter.  

Na de reguliere inschrijving vertrok de hele karavaan 
naar . 

Mariniers bij start Ome Joop's Tour 
de Airborne begraafplaats in Oosterbeek om op gepas-
te wijze stil te staan bij de Slag om Arnhem. Er waren 
veteranen en oud-militairen uitgenodigd om hierbij 
aanwezig te zijn. Ook een tiental oud-mariniers had 
aan deze oproep gevolg gegeven. 
OJT vertrok vervolgens richting het Airbornemuseum, 
alwaar de deelnemers werden meegenomen in de the-
ma’s van 75 jaar Market Garden: Herdenken, Beseffen, 
Beleven en Vieren. 
De herdenking van de Slag om Arnhem 75 jaar na dato 

leidt tot veel initiatieven. Kevin van Guilik van Verbeter 

Ons en Karl van den Top van de Algemene Vlaggen-

handel Nederland hebben, op verzoek de nagedachte-

nis aan Market Garden in 1944 aangegrepen om een 

speciale herdenkingsvlag te maken. Het eerste exem-

plaar van deze vlag is maandag 6 mei bij het Airborne 

Informatiecentrum aan de Rjjnkade uitgereikt aan 

Marcel Legerstee, voorzitter van Ome Joop’s Tour. Ke-

vin van Guilik: “Je kunt met gevoel voor realiteit zeg-

gen dat de herdenking in 2019 de laatste keer zal zijn 

dat er nog veteranen aanwezig zijn die in 1944 hebben 

meegestreden. De herdenkingsvlag moest in mijn 

ogen een bijzonder accent hebben en ik heb gezocht 

naar een goed doel: Ome Joop’s Tour 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Arnhem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fietstour&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Basisonderwijs_(Nederland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vakantie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vakantie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Godsdienst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaliteit
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Er zijn natuurlijk veel verhalen over de diensttijd in Indië of Nieuw Guinea. 
Verhalen van oud-mariniers, maar er zijn natuurlijk ook dienstplichtigen van andere onderdelen naar de Oost 
gegaan indertijd. Zo ook van de landmacht. Veel mannen hadden als maatje een al of niet getemde aap, die zij 
met veel liefde verzorgden, maar die ook vaak echte apenstreken uithaalden. 
Uit het gedenkboek 4-11-RI (regiment Infanterie) van een veteraan heb ik onderstaande verhaaltjes opgetekend. 

Apenstreken 

 

 

 

 De witte sportbroek  

 

 
sterren, had ook zo'n pot en vergat daarbij wel eens wat; 
namelijk het sluiten van de pot. 
Tarzan, een van mijn apen met een bijzonder gevoel 
voor onderzoekingen, vond dat kogeltje leuk. Het lieve 
dier zag er wat in en grijpt het kogeltje.  
Hij laat niet meer los: "hebben is hebben" moet hij heb-
ben gedacht en slingert de inktpot door de roemah!  
Letterlijk overal inkt ! 
De aap moest aan de ketting. De baas van de aap moest 
op het matje komen, maar de overste was een goed en 
ruimdenkend mens.  
 
Helaas werd ik niet naar "moeders" teruggestuurd: daar-
voor moest je andere dingen doen. 
 

De Inktpot 

Er was een periode dat ons tenue werd uitgebreid op 
een fantastische manier. We kregen een wit broekje.  
Geen discriminerend gedoe hoor!  
Zelfs die van de officieren waren gelijk aan de "onze".  
Sociaal gezien goed verantwoorde kleding. Geen gulp 
die open zou kunnen springen, maar wel een goed elas-
tiek wat  "binnen" hield wat ook "binnen" behoorde te 
blijven.  
Een zak voor de portemonnee?   
Nee! Was ook niet nodig voor een salaris van 55,= gul-
den. Per week?  Nee, per maand!! Hoor ik daar iemand 
lachen ? 
Kortom het was een kledingstuk dat opviel, zelfs bij de 
baboes.  
Het resultaat was: veel vermissingen tijdens wasbeur-
ten. 
Broek vermist? En niet tijdens de patrouille?  
Dan 3x de prijs betalen! (In Den Haag krijgen ze nu nog 
rode oortjes als ze dit lezen) 
 
 
 

We woonden in Poerwokerto naast de offi-
ciersmess. Op een gegeven moment heeft 
een van mijn apen een officiersbroekje ge-
pikt en dat stuk heb ik verruild voor een 
banaan. Geen probleem en zodoende voor 
mij geen boete!!.  
Verschillende mannen hebben deze 
"bananenfoef" toegepast met zeer veel 
succes! 

De inktpotten in de tropen zijn geen gewone potten, 
ze bevatten namelijk een glazen kogeltje om de inkt 
bovenin te kunnen houden. Om zo gemakkelijker de 
vulpen er in te kunnen dopen om opnieuw te vullen. 
Ballpoints moesten nog uitgevonden worden. 
Onze overste, een man met een balk en daarbij nog 

drie  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiD7ZGdlY7iAhUDZFAKHbCEBw0QjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fpublicdomainvectors.
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiF2fbGlY7iAhXPKlAKHWn0Aj0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F520728775642125272%2F&psig=AOvVaw224etAkxdrjfv511B0sQv8&ust=1557481674522223
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De waterleiding moest nog aangelegd worden.  
Frisdrank? Kom nou, moest nog uitgevonden worden. 
Maar, dorst was er wel, en niet zo'n beetje ook. 
Iedere morgen ging "boe" thee halen in de dapoer, een 
groot roestig  vierkant blik dat werd gevuld met slappe 
thee. 
's Morgens te heet, 's middags te lauw. 
Het bekende chloorluchtje altijd aanwezig, evenals een 
olieachtig filmpje dat boven op dreef. 
Nou hadden we vaak in onze kampong-keet een gorgel-
end geluid gehoord, een soort "gebubbel". 

Onderzoek naar dit goena-goena-achtige geluid leverde 
nimmer iets op. Tijdens het onderzoek stagneerde het 
gebubbel !! 
Toch hield de thee een vreemd bijsmaakje, een "vieze 
sokkenlucht", daar leek het wel op! 
 
Op een goede door God gegeven dag, hoorde ik mijn 
maat op een ontzettende manier "achteruit" bidden. 
Woorden die ik nog nooit van onze "Aalmoezenier" had 
gehoord! 
 
Wat bleek? Mijn aap Kees, had aan zijn borst geklemd 
Dolly Dot, mijn kleinste aap hangen en het "leuke" apen-
stel ging in de thee kopje onder, al bellenblazend! 
Het theewater had voor apenbegrippen op bepaalde tijd 
kennelijk de juiste temperatuur! 
De apen hebben een en ander overleefd, door een enor-
me sprint en waren dagenlang onzichtbaar. 
De "sokkenlucht" was verdwenen, wat helaas niet ge-
zegd kon worden van het chloor smaakje ! 

 Thee met bijsmaak. 

Dat is misschien zo in een dierentuin, maar in werkelijk-
heid zijn het vaak bijzonder brutale dieren en hebben 
bewoners van de tropische landen er veel hinder van. Zo 
ook in India. Duizenden apen teisteren New Delhi, de 
hoofdstad van India. Ze pakken eten af, breken elektrici-
teitskabels en verscheuren zelfs belangrijke documen-
ten.  
Breng vijf minuten door in New Delhi en de kans is vrese-
lijk groot dat je een aap boven de ingang van een sigaret-
tenwinkel ziet hangen terwijl hij zijn hoofd in zijn eigen  
anus probeert te steken. Dat is leuk voor toeristen, maar 

voor de lokale bevolking zijn de apen een ernstig pro-
bleem. Op het eerste gezicht heeft het veel weg van poli-
tieke satire; apen die schijt hebben.aan status en macht, 
en chaos zaaien door de orde en hiërarchie er mee onder 
te smeren.  

Toch is het eigenlijk niets om te lachen. De apen zijn ver-
domd gevaarlijk, zijn een enorme kostenpost en daar-
naast een beschermde diersoort. Ze zijn slim en venijnig. 
Ze stelen je eten, vallen burgers aan (alleen in Shimla 
worden er al vierhonderd beten per maand geregi-
streerd) en verspreiden ziektes. 

Bart Muis 
 

Apen worden vooral gezien als leuke en vriendelijke 
dieren.  

Naar schatting leven er vijfduizend resusapen in de stad 

New Delhi 

http://www.mirror.co.uk/news/weird-news/monkeys-smart-toddlers-scientists-say-4544589
http://www.mirror.co.uk/news/world-news/invasion-killer-monkeys-bite-400-4692217
http://www.mirror.co.uk/news/world-news/invasion-killer-monkeys-bite-400-4692217
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                          Contactorgaan van de Onderafdeling VELUWE 

                Contact Oud- en actief dienende Mariniers 
 
 

 

       Katern “De Walegang” deel uitmakend  
       van het blad Voorwaarts COM afdeling     

Gelderland  54e jaargang nummer 3 

______________________________________________________________ 

 
Bestuur 

Voorzitter                                    : Ben Gabriël                          055-5051283                    bjmgabriel@kpnplanet.nl 
Secretaris                                     : Kees van Tiggele               06-26387425                   kees@vantiggele.nl 
Penningmeester                       : Gerrit Geurtsen                  0341-452323                    gerrit.geurtsen14@gmail.com 

Cdt. Marinierskoor                   : Jaap van Huffelen             0578-574535                    jaapvanhuffelen2@gmail.com 

Algemeen                                     : Louis Vereijken                 06-40167106                   louis.vereijken@gmail.com 
 

Commissie Lief en Leed 

Alg. Coördinator                       : Jo Jager                                 0578-618679                  jo.jager@hetnet.nl 
Activiteiten                                 : Piet v.d. Hooven               0525-631001                   p.hooven@hetnet.nl 
 

Contactpersonen 

Barneveld                                    : Ries van Ginkel                  0342-490517                   riesvanginkel@chello.nl 
Nunspeet                                     : Roelof de Mots                   0341-251600                  roelofdemots@gmail.com 

Vaassen                                        : Anton Hagen                      0578-571738    - 

 

Redacteur van "De Walegang" 

Redactie/ aanleveren kopij : Peter Kats                            06-21272822                    katschardt@planet.nl 

 

Afgevaardigden Ledenraad 

Afgevaardigden in de ledenraad namens afdeling COM Gelderland zijn Henri de Boer, Werner Veenendaal 
en Ron Folman. 
 

Website: www.comveluwe.nl   E-mailadres:                                                          infocomveluwe@gmail.com  

 

Bankrekeningnummer onderafdeling COM Veluwe 
NL94  RABO 0155  7170 22 ten name van penningmeester COM Veluwe  

mailto:bjmgabriel@kpnplanet.nl
mailto:kees@vantiggele.nl
mailto:gerrit.geurtsen14@gmail.com
mailto:jaapvanhuffelen2@gmail.com
mailto:louis.vereijken@gmail.com
mailto:jo.jager@hetnet.nl
mailto:p.hooven@hetnet.nl
mailto:riesvanginkel@chello.nl
mailto:roelofdemots@gmail.com
mailto:katschardt@planet.nl
http://www.comveluwe.nl
mailto:infocomveluwe@gmail.com
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                                                                  LUISTER UIT!  

 

Beste Korpsvrienden,  

 

 

 

 
 
Dit is alweer de derde Voorwaarts, waar ik een woordje in schrijf. Het blad ziet er 
goed uit, er moeten nog wel enkele aanpassingen plaats vinden, maar een pluim 
voor de redactie. 
 
Zoals gebruikelijk hadden we in juli onze BBQ, die was zoals altijd in "Ons Honk" 

te Uddel. Ook nu weer prima verzorgd en de organisatie heeft het niet voor niets gedaan, er waren 75 personen 
aanwezig, die het prima naar de zin hebben gehad. 
 
Maar er zijn ook minder leuke dingen, op 7 augustus hebben we met een delegatie van COM Veluwe, Cor Toeter naar 
zijn laatste Rustplaats vergezeld. Een ingetogen plechtigheid, zoals de familie dat wenste. 
 
Er zijn weer diverse optredens van het Marinierskoor geweest en we hebben nog diverse aanvragen. 
Ik wil jullie op de activiteiten kalender wijzen, die je steeds van Kees ontvangt, blijf bij!!! 
 
Het Koningschieten in Barneveld, wat we kennen van de Veluwe, gaat waarschijnlijk volgend jaar gelden voor heel 
Gelderland: We wachten af! 
 
Verder hebben we natuurlijk weer diverse herdenkingen, waar velen van ons aan mee doen. 
COM Veluwe is en blijft actief! 
 
Zoals altijd eindig ik met de leus naar onze zieken "beterschap Sobats, geef nooit op". 
 
Met Mariniersgroet, 
 
Met Korpsgroet,  
Ben Gabriël 

 

Wijsheden van alle tijden:  
 

Ik begon met de vaste OVERTUIGING dat ik aan het eind van mijn leven SPIJT moest 
hebben van de dingen die ik wel had gedaan, niet van de dingen die ik niet had gedaan. 

 
 

 

 

Foto Marinierskoor tijdens veteranendag 2019 

Michael Cain (1933)  

Engelse acteur 
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Op 20 juli 2019 waren wij aanwezig op ons vertrouwde 
adres aan Staverhul 20 te Uddel, verscholen tussen het 
metershoge maisveld. Bij het naderen zagen we in de ver-
te al een enorme rij auto’s geparkeerd staan. 
Op het terras was, i.v.m. de weersomstandigheden, de 
tent opgesteld waarin de hangtafels, banken en BBQ’s 
waren geplaatst.  
 
Veel plaatsen waren reeds ingenomen, doch de weergo-
den waren ons goed gezind dus konden we zowel binnen 
als buiten plaats nemen. Allereerst elkaar groeten en ver-
welkomen. Zoals een goede voorzitter betaamt heet hij 
iedereen hartelijk welkom en hoopt  hij dat we met elkaar 
een gezellige middag hebben. 
 

Bij het binnen gaan van ons honk passeerden we als eerste 
de biertap. Daar het warm was en we gewaarschuwd wa-
ren om voldoende te drinken, heel vervelend, maar die 
waarschuwing hebben we in onze oren geknoopt. 
 

Zoals in ieder groot gezelschap schit-
teren soms mensen door hun afwe-
zigheid. De BBQ was weer voortreffe-
lijk voorbereid. We hebben de ge-
rechten ons goed doen smaken met 
een biertje of een wijntje. Kortom het 
was voortreffelijk.  
 
Alle eer komt toe aan Harm  die de 
BBQ tot in de puntjes heeft geregeld.  
 
Het is zoals altijd gezellig vele oud-
mariniers en hun partners te ontmoe-
ten, sommigen hebben elkaar al een 
hele tijd niet meer gezien. Niet mo-
gen worden vergeten zij die door 
ziekte of anderszins niet in de gele-

genheid zijn om bij de BBQ aanwezig te zijn. Onze 
coördinator lief en leed, Jo Jager, helpt ons regelma-
tig hieraan te denken. 

 

We staan aan het begin van de vakantie. De een 
gaat op reis, de ander blijft gezellig thuis. Weer an-
deren volgen de tour de France en genieten van de 
etappes door de Pyreneeën en de Alpen tot en met 
de aankomst in Parijs. 
 

 
Deze middag was een voorproefje voor de periode 
van stijgende temperaturen. Wen er maar vast een 
beetje aan Om een lang verhaal kort te maken 
 
“Geniet ervan, houd het roer recht en het hoofd 
koel”. 
 
Uw vliegende en transpirerende verslaggever  
 

             Ben Streppel 
 

Harm probeert altijd voor de Paparazzi fotograaf uit beeld 

te blijven, deze keer is hem dat voor de helft gelukt 

Honkvast naar ons honk in Uddel BBQ 2019 
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354 jaar 
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Oude ziekenboeg en doktersbarak Doorn 
 
Onze ziekenboeg is op het moment dat ik dit schrijf (29 
augustus 2019) behoorlijk gevuld, en dan daarbij dat de 
temperatuur buiten boven de 30 graden is. Dat betekent, 

dat allen die in afwachting zijn van een ziekenhuisuitslag, 
of op een operatie wachten of thuis werken aan hun 
genezing proces, het  heel zwaar hebben in combinatie 
met deze extreme warmte.  
 
Maarrrrrrrrrr……………. een gezonde  marinier, staat niet 
alleen voor rust en orde maar is ook fier voor die “zieke of 
gekwetste marinier”.  

 
 
In de ledenlijst van de onderafdeling Veluwe vind je alle 
adressen van onze sobats. Een berichtje is voor onze 
zieken een steun en toeverlaat. Je kunt een e-mail sturen, 
je kunt telefonisch contact opnemen, zelfs kun je een brief 
of kaart schrijven. Geef in ieder geval een blijk van 
medeleven. Op dat wij allen één zijn!! Dat dit ook 
zichtbaar is in onze ziekenboeg. 
 
Ik noem een aantal zieken: 
Familie Jan Luiting; familie Geert van Egten; familie Geert 
ter Riele; familie Henk Buitenhuis; familie Ben ten Wolde; 
familie Gerrit Slijkhuis en de heer Henk de Velde 
Harsenhorst. 
 
En zo ook allen die niet met name genoemd zijn  in dit Lief 
en leed bericht, we leven met jullie allen mee. Hulp 
nodig  ?  Op elke plek waar ook op aard, dé “Marinier” 
staat steeds paraat. Dat allen de steun mogen krijgen, die 
we mogen verwachten. 
 
Namens het lief en leed team,  
de coördinator Jo. Jager. 
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26e EPER PAARDEN4DAAGSE 4- 7 JUNI 2019 
 

Via de e-mail werd een oproep gedaan zich aan te melden als verkeersregelaar. Spontaan hebben diverse personen, 
waaronder diverse leden van het Contact Oud-Mariniers, zich 
aangemeld. Even een verkeersexamen via Internet doen en indien 
geslaagd inzetbaar. 
Terug naar het evenement. De Eper Paarden4daaagse staat 
internationaal op de kaart en is te vergelijken met de 
wandel4daagse in Nijmegen, maar dan te paard. Dankzij de 
medewerking van veel particulieren en diverse organisaties kan een 
dergelijk groots evenement plaats vinden. 4 dagen lang over een 
afstand van ongeveer 20 km per dag. Dit alles over de prachtige 
paden en wegen in de bosrijke omgeving van Epe, Heerde en 
Vaassen. Het is mijns inziens dan ook niet toevallig dat zo veel 
ruiters, menners hierop af komen. Liefhebbers van edele dieren 
(paarden) kijken lang van tevoren uit naar dit evenement. Elke dag kan men genieten van de 
vrije natuur in een mooie omgeving. 
 

De routes duidelijk gepeild. Bij terugkomst 
afmelden en op weg naar de catering. Kortom aan 
alles was gedacht. Dan de laatste dag de feestelijke 
intocht op vrijdag. ‘s-ochtends las ik in de Stentor 
dat het af geraden werd de bossen in te gaan. Rond 
12.00 uur vingen we al via radio Gelderland het een 
en ander op over het al dan niet door gaan van de 
intocht. Code Oranje en allerlei onheil hing ons 
boven het hoofd.  

 
Mijn vader zei vroeger, toen ik nog een klein jochie was, als het zwaar weer werd: “Kiek naar 
de vogels in de lucht en de dieren in het veld hoe die reageren.” Bij heel slecht weer, werden 
we uit bed geroepen en op de knieën voor de stoel bidden voor een goeie afloop. Een 
compliment aan de organisatie voor het nemen van het besluit om de intocht af te blazen en 
haar verantwoordelijkheid daarvoor te nemen. We kunnen terugkijken op een prachtig 
evenement. Veel enthousiaste reacties want daar was tussen de bedrijven door ook tijd voor. 
Dank aan eenieder en wellicht naar de 27e Editie 2020. 

Hij zag, kwam  
en overwon! 

Qua Patet Orbis | Ben Streppel 
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Op het hoofdpodium Malieveld de tour of duty met arties-
ten. De koninklijke Militaire kapel met zangeres Giovanca 
Ostiana. Dan volgt het optreden waar talloze aanwezigen 
naar uitkeken. Het optreden van het marinierskoor QPO.  
Vanwege de hoge temperaturen weken we af van ons 
standaard tenue en werden de mouwen op gestroopt. 
We hebben een 15-tal zeemansliederen gezongen. On-
danks de warmte was het enthousiasme er niet minder 

om. De tent was deels leeggestroomd. De bezoekers ko-
zen voor de buitenlucht want hier kon men vanaf grote 
schermen ons optreden volgen. Veel positieve reacties 
hebben ons bereikt. Om 17.30 uur was het einde zoals 
aangekondigd. Ik stel vast dat het evenement perfect ge-
organiseerd was. We zijn zeer erkentelijk dat we deze dag 
gezamenlijk mochten mee beleven en een eerbetoon 
mochten brengen  aan vele Veteranen voor hun inzet. De 
gids begeleidde ons terug naar de bus en voldaan lieten 
we Den Haag achter ons. 
 
 “O, o, Den Haag, mooie stad achter de duinen, De Schil-
derswijk, Lange Poten en het Plein, O, o, Den Haag, ik 
zou met niemand willen ruilen, meteen gaan huilen, als 
ik geen Hagenees zou zijn.” 
 

Onderweg in de bus nog een drankje ter afsluiting en van-

uit Ter Schuur en Barneveld ging ieder zijns weegs. Dank 

aan de organisatie.  

 

Qua Patet Orbis |  Ben Streppel 

Nederlandse Veteranendag 2019 
Op 29 juni verzamelden de leden van het mariniers-
koor zich in Terschuur en Barneveld. Zij werden met 
een bus naar Den Haag gereden. Het koor was door de 
organisatie van de Veteranendag uitgenodigd om op 
deze dag een optreden te verzorgen. Met de jaarlijkse 
Veteranendag in Den Haag bedankt heel Nederland de 
675.000 militairen die sinds 1940 zijn ingezet tijdens 3 
oorlogen en ruim honderd vredesmissies. 
 
In een vlot tempo reden wij naar Den Haag. We kregen 
een gids toegewezen die ons begeleidde naar onze 
locatie. Een witte anjer werd uitgereikt en opgespeld. 
De witte anjer is een uiting van waardering voor de 
Nederlandse Veteranen.  
 
In de Ridderzaal en op het Binnenhof vond de start 
plaats. Vice-premier Hugo de Jonge, hield een toe-
spraak in aanwezigheid van Z.M. Koning Willem-
Alexander. Een start in stijl kon live worden gevolgd in 
het Plazatheater op het Malieveld. Op het Binnenhof 
werden de herinneringsmedailles uitgereikt aan mili-
tairen voor internationale missies die net terug zijn. 
Het nationale defilé is en was ook dit jaar een uniek 
schouwspel. 
 
 
Zo’n 3000 Veteranen defileerden voor Z.M. de Koning. 
Veel waardering voor een onzer Veteranen en tevens 
COM lid Henk Binnenkamp. Hij liep als een van de 
oudsten mee in het defilé. Henk Proficiat. Er waren 
veel activiteiten, te beginnen met de ontvangst Vete-
ranen. 
 
De opening in de Ridderzaal. Na de middag de start 
Fly Past en defilé gevolgd door de intocht defilé op het 
Malieveld.  

De drie musketiers 



58 

Na een trainingstraject van ongeveer 350 km, ben ik op 16 
juli gestart voor de Nijmeegse Vierdaagse, loopafstand 30 
km per dag. Er waren 21 aanmeldingen, maar voor het 
vertrek ook al 2 afmeldingen, zodat we met 19 Sobats ver-
trokken. 
  
1e dag: De dag van Elst. Via de Waalbrug en de Waaldijk 
richting Oosterbeek, het was lekker fris om te lopen, maar 
gaandeweg werd het aangenaam loopweer. We maakten 
per dag 3 stops van ongeveer een half uur en wat plaspau-
zes, rond de middag in de commando hut lunchen en tus-
sen 2 en 3 uur binnen. 

2e dag: De dag van Wijchen. Ook wel roze woensdag ge-
noemd. Bij de start was er 1 afmelding, de temperatuur 
was frisjes, even een jackje aan, maar na een paar uur ging 
die alweer uit. In Wijchen was het weer erg gezellig, ook in 
de commando hut. Tegen 3 uur weer binnen. 

 
3e dag: De dag van Groesbeek. Het was geweldig weer 
om te lopen, ‘s morgens iets warmer dan de vorige dagen. 
Na de stop op de dijk langs het Maas-Waalkanaal gaf een 
Sobat te kennen, dat hij in Mook op de trein wilde stap-
pen, het ging niet meer. Verder met 17 Sobats. Het laatste 
deel van de route zweef je gewoon op de muziek verder.  
 

4e dag: De dag van Cuijk. De eerst 3 dagen hadden wij al 
meer dan 96 km afgelegd, dus was het vandaag wat min-
der dan 30 km. Het ging heel vlot. Geen commando hut 
om te eten helaas, dan maar naar de eierboer, ook gezel-
lig. Na Overasselt de Maasdijk op en via Malden naar het 
Sportpark de Kluis, waar we konden omkleden en waar we  

onze medailles kregen. Ongeveer een half uur later arri-
veerde ook het 40 km peloton, om vervolgens als 1 pelo-
ton via de Via Gladiola Nijmegen  binnen te lopen. 
  
Het was een geslaagde vierdaagse. Dick Zijlstra, alsnog 
namens het 30 km peloton, hartelijk dan voor de goede 
zorgen. 

 
 Met mariniersgroeten, een deelnemer. 

103e Vierdaagse Nijmegen 16 tot 19 juli 2019 
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In het lokale nieuwsblad schreef men over historie op      
de Veluwe en wel in Zuuk (bij Epe). 
Ik dacht heel opmerkelijk, zo dicht in de buurt maar ik  
wist   niet precies waar het lag.  Enfin het navigatiesys-
teem   bracht uitweg en leidde ons exact naar de korte 
Spiekerweg.  

We troffen op een open veld de Oldtimershow aan. Bij 
Oldtimers denk je in eerste instantie aan historische au-
to’s en dergelijke. Dit moet je echter veel ruimer interpre-

teren. Tussen de optredens door van ons koor en op het 
eind van de middag waren we in de gelegenheid een rond-
gang te maken over het terrein en te kijken naar de veel 
opgestelde voertuigen. 
Historische auto’s, tractoren met een grote verscheiden-
heid aan merken. Trucks, bussen en motoren, legervoer-
tuigen, stoommachines en bromfietsen, landbouwmachi-
nes, al of niet in werking etc. etc. 
In de vrije natuur in de opgestelde grote tent traden we 
met het Marinierskoor op en hebben we diverse liederen 
gezongen. De bekende zeemansliederen galmden over 
het terrein. 
Onze dirigent kondigde soms van tevoren aan goed naar 
de tekst te luisteren, waarop menigeen de oren spitste. Ik 
heb echter geen onvertogen woord gehoord, alleen maar 
leuke reacties. Alles bij elkaar was het een gezellig optre-
den. De liederen over het water, de zee, het strand en de  
kroegen klonken bij het grote publiek als muziek in de 
oren. 
    Qua Patet Orbis   Ben Streppel    

Optreden Marinierskoor QPO 
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Herdenking bemanning neergestorte Lancaster Oene 

Bij de Bartjesbrug te Oene staat sinds 2009 een monu-
ment ter herinnering aan de 8 bemanningsleden van 
de hier op 22 juni 1944 neergestorte Lancaster LL840. 
Leerlingen van groep 7/8 van de CBS School met de 
Bijbel en de OBS De Bongerd hebben dit monumentje 
geadopteerd. 
Jaarlijks wordt in samenwerking met die scholen, de 
Stichting Broken Wings en COM Veluwe een herden-
king gehouden. 
De herdenking vond plaats op vrijdag 19 juni 2019. 
Vooraf werd in de klas van de betreffende scholen een 
gastles gehouden over de lotgevallen van de acht be-
manningsleden, waarvan er drie omkwamen. 
 
Daarna gingen de kinderen en andere genodigden in 
optocht naar het monumentje bij de Bartjesbrug waar 
reeds de Erewacht van COM Veluwe op hen wachten. 
Daar vond een korte maar indrukwekkende plechtig-
heid plaats. 
 
Twee leerlingen spraken in het Engels en Nederlands 
The Dedication uit en anderen droegen zelfgemaakte 
gedichten voor. 
 
De Last Post werd geblazen, één minuut stilte werd 
gehouden, gevolgd door het zingen van het Wilhel-
mus. 
Met het leggen van bloemen door de aanwezigen 
kwam een einde aan deze herdenking. 
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5E plaats met 177 punten Wout Timmer 
4e plaats met 180 punten: Jan Smit  
3e plaats met 182 punten: Werner Veenendaal  
2e plaats met 188 punten: Henri de Boer  
1e plaats met 196 punten Stephan Blaas   
 
Van de 10 schoten per 
discipline wist Stephan steeds 
8 keer de roos te raken en de 
overige 2 schoten binnen de 9 
te schieten. Op 50 meter had 
hij de 10 schoten allen binnen 
het rode vlakje van de 
mariniersbaret. Nog niet 
eerder werd daarmee het 
ongelooflijk totaal van 196 
punten gescoord en werd dan 
ook geheel verdiend de 
felbegeerde wisseltrofee en 
de titel “Koningschutter” 
door het bestuur van de 
vereniging aan hem 
uitgereikt.  
 
De schietprestaties waren bijzonder maar misschien nog 
wel belangrijker, het was 
ook weer een gezellig 
samenzijn. Dat kan alleen 
door een enthousiaste 
organisatie. We zijn dan 
ook Wim Bos en het 
bestuur van de 
schietvereniging de 
Eendracht en haar 
vrijwilligers uiterst 
dankbaar en hopen dat we 
ook volgend jaar weer op 
deze bijzondere locatie 
welkom mogen zijn. 
Met vriendelijke groeten 
 
Stephan Blaas 

Nieuwe Koningsschutter 2019 
Op 9 mei was het weer zover. Het COM Veluwe kwam 
weer bijeen om de jaarlijkse schietvaardigheid te onder-
houden en te beproeven. Voor het vierde jaar achtereen 
was de Schietvereniging “De Eendracht” in Barneveld 
het strijdtoneel waar bepaald zou worden wie zich gedu-
rende het komende jaar de “Koningschutter” mocht 
gaan noemen.  
 
De Koningschutter van afgelopen jaar, Ron Folman, kon 
helaas niet aanwezig zijn om zijn titel te verdedigen, 
maar er kwamen toch een flink aantal leden op dit jaar-
lijkse evenement af. 16 mariniers namen de wapens 
daadwerkelijk aan de schouder. Twee van hen hadden 
ook hun echtgenote meegenomen die even enthousiast 
mee schoten. 
 
Het bestuur en de vrijwilligers van de SV De Eendracht 
hadden de wedstrijd wederom uitstekend voorbereid en 
verzorgden zowel de schietdisciplines als de natjes en 
droogjes aan de bar van het altijd zeer gezellige club-
huis.  
 
Er werd geschoten op twee officiële disciplines. Op de 
korte 10 meter baan werd Klein Kaliber Karabijn (KKK) 
geschoten. De karabijn is een kort “standaard” geweer 
met de voor de meeste wel bekende keep-korrel richt-
middelen. Een discipline waarop de SV de Eendracht al 
sinds jaren op nationaal niveau meedraait en al vele nati-
onale kampioenen heeft voortgebracht.  
Op de lange 50 meter baan werd geschoten met Klein 
Kaliber Geweer (KKG) met optisch vizier. Dit is een vrij 
“jonge” discipline. Met de optiek lijkt het een stuk mak-
kelijker maar een kleine afwijking in het richten is een 
grote afwijking op de schijf die 50 meter verder staat.  
Op beide disciplines mochten de deelnemers slechts 5 
oefenschoten lossen voordat er 10 wedstrijdschoten af-
gevuurd moesten worden. Op beide banen waren in-
structeurs van de vereniging aanwezig die waar nodig 
nog wat aanwijzingen gaven. Zij waren tevens de 
“baancommandant” en hielden de veiligheid steeds in 
de gaten. 
 
Ook dit jaar varieerde de schietresultaten weer tussen 
“matig” (=net voldoende) en “zeer goed” (=meesterlijk).  
Opvallend was wel dat de beide dames, die formeel bui-
ten mededinging meededen, absoluut niet onder deden 
voor de meeste mannen. Ariënne Blaas liet zelfs 181 
punten noteren wat, tussen de mariniers in, een vierde 
plaats opgeleverd zou hebben.  
De laatste plaats werd beloond met de prijs “De 
beroerdste schutter”. Deze ging toch wel onverwachts 
naar de secretaris van het COM Veluwe, Kees van 
Tiggele. Of hij het expres heeft gedaan om deze 
bijzondere prijs in de wacht te kunnen slepen is nog 
steeds onduidelijk. We kunnen echter wel stellen dat, 
gemeten aan zijn toch wel matige resultaat van slechts 
115 punten, Kees blijkbaar beter overweg kan met zijn 
trompet dan met de wapens.  
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