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Ook al weet je ruim van tevoren, dat dit moment eraan gaat 
komen, dan toch is het een vreemde gewaarwording en zit 
je met gemengde gevoelens, als je je echt realiseert dat dit 
daadwerkelijk de laatste keer is dat je het voorwoord mag 
schrijven voor een nieuwe editie van ons verenigingsperiodiek 
Houwe Zo.  Zoals een bekend Nederlands gezegde luidt: ‘Er is 
een tijd van komen en er is een tijd van gaan’. Voor mij geldt dat 
de tijd van gaan nu is gekomen. Gemengde gevoelens omdat 
enerzijds de gedachte leeft dat het na een periode van 10 jaar 
ook de hoogste tijd is om op te stappen en weer vers bloed toe 
te laten in het Dagelijks Bestuur van de vereniging. Anderzijds 
komen ook de vele mooie herinneringen van de laatste 10 jaar bij 
je boven en de vraag hoe het daarna zal zijn.

Diverse functies
Toen ik aantrad als voorzitter, besefte ik al snel dat dit niet 
de enige taak was die aan deze post vasthing. De functie van 
voorzitter ging gepaard met enkele andere functies, zoals:
     •     Voorzitter Stichting Viering Korpsverjaardag Vereniging 
           Contact Oud-Mariniers/Korps Mariniers (later Stichting 
           Lustrumviering Korps Mariniers), lustrum 2010;
     •     Bestuurslid namens het COM van de Stichting Rotterdam en 
           de Mariniers;
     •     Bestuurslid namens het COM van de Stichting Vrienden van 
           het Mariniersmuseum, en
     •     Vertegenwoordiger namens het COM in het 
           Algemeen Bestuur Veteranen Platform (inmiddels Eerste 
           vertegenwoordiger in de Ledenvergadering VP).
Vanaf het moment dat ik bij het Veteranen Platform de functie 
van ‘ad interim’ directeur en later Hoofd Bureau VP kreeg 
toegewezen, hebben we binnen het Dagelijks Bestuur gelukkig 
al deze neventaken, tezamen met de andere neventaken van het 
Dagelijks Bestuur zoals: 
     •     Bestuurslid namens het COM van de Stichting Vrienden van 
           het COM:
     •     Bestuurslid namens het COM van de vereniging Officieren 
           der Mariniers Willem Joseph Baron Van Ghent,
evenredig kunnen verdelen over de leden van het Dagelijks 
Bestuur.

Terugkijkend kan ik met een gerust hart zeggen dat het 
bestuurlijk een drukke periode was met veel werk, waarbij ik 
op een heel goede en efficiënte manier ondersteund werd door 
de andere vakkundige en enthousiaste leden van het Dagelijks 
Bestuur.

Een woord van dank
Vanaf deze plaats wil ik een woord van dank uitspreken naar u 
allen voor het vertrouwen, dat u in mij gesteld heeft. Een extra 
woord van dank wil ik richten aan alle leden van het Algemeen 
Bestuur, de leden van de Raad van Afgevaardigden en alle 
bestuursleden van alle COM-afdelingen en -onderafdelingen 
voor hun support en inspanningen om onze vereniging levend te 
houden de afgelopen 10 jaar en hopelijk nog vele jaren.
Echter in het bijzonder wil ik bedanken de leden van het Dagelijks 
Bestuur voor hun dagelijkse support en inzet om deze mooie 
vereniging te laten floreren en in stand te houden, ook voor de 
toekomst. Daarbij wil ik zeker de dames van onze DB-leden niet 
vergeten, want zij hebben het in eerste instantie toch mogelijk 
gemaakt dat onze DB-leden zoveel tijd konden spenderen aan 
het runnen van de vereniging.
En last but not least mijn eigen echtgenote Inga. Toen ik 10 
jaar geleden door mijn voorganger Jan Bruning gevraagd 
werd om voorzitter van onze vereniging te worden, heb ik hem 
geantwoord dat ik dat eerst met mijn vrouw wilde overleggen. 
Een functie als deze doe je namelijk niet alleen en de support 
van je vrouw is daarbij onontbeerlijk. Gelukkig stemde zij er 
mee in, anders had ik nu niet mijn laatste voorwoord zitten 
schrijven. Gedurende de afgelopen 10 jaar heeft zij mij in alles, 
wat de vereniging betrof, gesteund en mij vergezeld op de vele 
bezoeken en het bijwonen van activiteiten in den lande bij de 
afdelingen en onderafdelingen. Zij voelde zichzelf ook een beetje 
verantwoordelijk voor het wel en wee van onze vereniging. INGA 
BEDANKT. PICO. 

Uw nieuwe voorzitter
Als u dit leest, heb ik inmiddels de voorzittershamer van 
onze mooie vereniging overgedragen aan mijn opvolger Piet 
Kruithof. Na 2 jaar als vicevoorzitter binnen het DB te hebben 
gefunctioneerd en daarnaast als voorzitter ook de werkgroep 
TOECOM te hebben aangestuurd, durf ik te zeggen dat we 
iemand hebben ‘binnengehaald’ (was niet nodig want hij was 
immers al binnen) die het reilen en zeilen binnen de vereniging 
intussen als geen ander kent. Als reactie op de uitnodiging voor 
mijn afscheidsreceptie, ontving ik van generaal Rob Zuiderwijk 
een mail, waaruit ik graag enige regels wil citeren: “Ik kan helaas 
niet aanwezig zijn op je afscheid op 31 mei. Ik wens je een mooi 
afscheid en een plezierige receptie. Dank voor al je inspanningen; 
je opvolger heeft een uitdaging om je (jullie!) te evenaren!”. 
Inga en ik hebben er alle vertrouwen in dat Piet en Marie-José 
Kruithof die uitdaging heel goed aankunnen en deze klus met 
eenzelfde enthousiasme zullen gaan klaren. 

Het gaat u allen goed. 
Sjaak (en Inga) Severs

Voorzitter J. Bruning
Secretaris A. Booy, E: ariebooy@nhd.nl
Redacteur Vacature
Leden E.R. Ebbinge, P.H. Lammens (namens DB)
Realisatie en vormgeving Laura de Graaf, Graafies Creative
Foto’s Mediacentrum Defensie, Roel Ebbinge
Druk Drukkerij Teeuwen, Capelle ad IJssel
Advertenties Hiervoor contact opnemen met P.H. Lammens, 
E: blitcomnl@gmail.com
Bezorging Wilt u adreswijziging doorgeven of heeft u de HZ niet
ontvangen? Melden bij Ledenadministrateur
G. Goudkade, postbus 7119, 3430 JC Nieuwegein, 
E: ledenadmincom@planet.nl; T: 030-605 1718,
b.g.g. M: 06-5494 1076
Artikel 3.10 uit het Redactiestatuut
Artikelen in Houwe Zo hoeven niet de mening van de redactie te
vertolken. De inhoud blijft voor rekening van de auteur.

Kopij Houwe Zo hoe en wanneer

• Dit adres alleen gebruiken voor het toesturen van kopij a.u.b.
• Overlijdensberichten en beëindiging COM-lidmaatschap
 graag berichten aan G. Goudkade, adres zie boven.
• Inleveren kopij volgende editie uiterlijk 27 juli
• Foto’s in zo hoog mogelijke resolutie
• Voorzien van bijschrift
• Kopij ontvangen na de deadline wordt bij die van de
 volgende editie gevoegd
• Volgende inleverdata: 12 oktober en 7 december

2 Inhoud
2 Van de redactie
3 Van de nieuwe voorzitter
4 Van de aftredende voorzitter
5 Verbindend monument voor 
 alle veteranen
5 Redacteur gezocht
6 Gaande en komende voorzitter   
 over toekomst van het COM
8 Veel lof bij afscheid Sjaak Severs
10 Lintjesregen
12 Herdenkingen en vieringen 
 vrijheid
14 Op uitzending
16 Koningsdag 2018: COM Noord  
 was erbij
16 DMRC roeit 15 mille bijeen voor 
 geleidehond
17 72e Airborne Wandeltocht
17 Film Vogelkop
17 Eerste lustrum NLMARSOF
18 Overlijden Ben Hendriks
20 Reünies
23 Van de afdelingen
27 Nieuwe COM-leden en 
 donateurs
28 In memoriam
30  Agenda
31  COMinfo

Inhoud Van de redactie Van de ‘ouwe’ voorzitter

Kopij zenden aan e-mail: houwezo1665@gmail.com

Foto voorzijde: De aftredende voorzitter J.J. Severs (links) en zijn 
opvolger P.L.A. Kruithof.
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Allereerst een woord van dank aan de scheidende voorzitter: 
Sjaak bedankt voor het vertrouwen dat je mij hebt gegeven om 
deze mooie functie over te mogen nemen . Ik heb in de afgelopen 
2 jaar kunnen ervaren hoe dat jij met volle overgave het COM op 
de juiste koers hebt gehouden. 

Ik dank ook het Algemeen Bestuur en de Raad van 
Afgevaardigden voor het vertrouwen dat ze hebben uitgesproken 
om mij tot voorzitter van deze mooie vereniging te benoemen.

Mede door toedoen van onze scheidende voorzitter staan we nu 
aan de vooravond van de grote reorganisatie van deze geweldige 
club. Ik voorzie dat we dit op juiste wijze gaan afronden, maar wel 
met de juiste snelheid en door goed te luisteren naar de leden. 
Binnen de TOECOM hebben we met een breed gezelschap de 
juiste zaken op papier gezet en daar heeft de RvA in november  
2017 groen licht aan gegeven. 

Met de komst van de nieuwe statuten en een goed huishoudelijk 
reglement kunnen we straks naar een nieuwe structuur binnen 
het COM zodat we jong en oud op juiste manier kunnen bedienen 
en is het COM toekomstproof voor de komende jaren. 

Het toelaten van entiteiten met een mariniersverleden geeft ons 
de mogelijkheid om weer te groeien en iedereen op juiste manier 
te kunnen ondersteunen. De start voor de werving van jonge 
mariniers met een lidmaatschap van het COM is goed ontvangen 
bij het MOC en dat gaan we uitbreiden om een breder draagvlak 
te creëren binnen het Korps en met name bij de actief dienende 
mariniers.

Een belangrijk speerpunt is het verder professionaliseren van 
het nuldelijns netwerk en we gaan hier meer bekendheid aan 
geven. Het moet de uitstraling hebben van en voor mariniers, 
ongeacht of hij lid is van het COM. We streven naar een landelijk 
dekkend netwerk met betrokken, operationeel ervaren, kundige 
en pro-actieve (oud-) collega’s, die draagvlak hebben en goed 
aanspreekbaar zijn. Net als bij het collegiale netwerk is het 
van belang dat een oud-collega die het lastig heeft in een zo 
vroegtijdig stadium ondersteuning zoekt en krijgt waarmee 

verergering van problematiek zoveel als mogelijk voorkomen kan 
worden.

Naast onze ‘eigen’ reorganisatie loopt er nog een ander 
project nl.:  de vorming van een koepelorganisatie voor alle 
mariniers gerelateerde verenigingen en stichtingen. Dit project 
wordt getrokken door het Korps en we zijn als COM goed 
vertegenwoordigd in alle werkgroepen en het zal nog enige 
jaren duren voor dat dit vorm gaat krijgen. Ook voor dit traject 
geldt dat we goed moeten luisteren naar onze achterban en dat 
besluitvorming met impact voor het COM alleen mogelijk is met 
steun van onze leden. 

Ik heb met veel enthousiasme het stokje van Sjaak overgenomen. 
We staan niet stil maar kijken naar een glansrijke toekomst 
en een gezonde vereniging met mogelijkheden voor de 
toekomst. Laten we daar vooral ook samen aan werken!

Tot slot
Zoals u intussen gewend bent, wil ook ik eindigen met hier 
nogmaals de aanstaande belangrijke data van de komende 
periode van het jaar 2018 bij u onder de aandacht te brengen. 
Kort samengevat: 
     •     op zaterdag 30 juni 2018 de ‘Nederlandse Veteranendag’ 
           (NLVD) in Den Haag (met deelname van een groot COM-
           detachement veteranen); 
     •     op donderdag 12 juli 2018 de ‘Saamhorigheidsdag 
           Koninklijke Marine’ (inclusief Veteranendag CZSK), in Den 
           Helder; 
     •     en tot slot de Nijmeegse Vierdaagse van 17 t/m 20 juli in 
           Nijmegen.

Ik vertrouw erop velen van u daar tegen te komen. 

Piet Kruithof, voorzitter COM

Van de ‘nieuwe’ voorzitter

De uit vijf personen  bestaande redactie van Houwe Zo is op 
zoek naar versterking van het redactieteam.

De voorkeur gaat uit naar een (oud-)marinier met een vlotte 
pen die redelijk goed ingevoerd is binnen het COM en het 

Korps Mariniers. Het gaat om vrijwilligerswerk. De redactie 
vergadert vijf maal per jaar over het komende nummer.
Nadere inlichtingen kunnen worden verstrekt door 
redactievoorzitter Jan Bruning. Telefoon  06-42469205 of 
e-mail Janbruning@compaqnet.nl

Redacteur gezocht

Tussen het Nationaal Indië-monument 1945-1962 en het 
Monument Vredesoperaties in  Roermond komt een nieuw 
monument voor alle veteranen. Dit gedenkteken wordt opgericht 
om militairen te gedenken die wel teruggekeerd zijn. Om hen te 
danken voor hun plichtsbesef, trouw en de door hen doorstane 
moeilijke tijden, angsten, verdriet om gevallen kameraden, 
opgelopen verwondingen, geleden pijn en verwarring. 

Dit nieuwe, verbindende monument legt nadrukkelijk de link 
tussen het Indië-monument aan de ene kant en het Monument 
voor Vredesoperaties aan de andere kant van het Nationaal 
Herdenkingspark Roermond. 

Het ontwerp van dit nieuwe monument verwijst met zijn holle 
binnenruimte naar de leegte die teruggekeerden voelen door 
alles wat zij in het inzetgebied hebben achtergelaten.
Tegelijkertijd biedt deze ogenschijnlijk lege binnenruimte de kans 
om onze daar achtergebleven sobats en hun nabestaanden te 
blijven omringen met onze kameraadschap.

De gravure op de beplating verbeeldt nadrukkelijk de groep van 
mannen en vrouwen, die samen hun plicht doen en deden en 
vanuit hun kameraadschap symboliseert het ook de bijzondere 
band tussen alle militairen van alle uitzendingen. Het Verbindend 
Monument wil de traditie van het in kameraadschap herdenken 
van alle gevallenen en van soms moeilijk te verwoorden gevolgen 
van inzet voor alle veteranen in de toekomst zeker stellen.

Ontwerp voor het Verbindend monument.

Donatie
Veteranen kunnen mee helpen dit monument te realiseren. Als 
veteraan weet u als geen ander wat herdenken en gedenken 
vermag. Wat de kring van kameraadschap betekent voor een 
gevallen kameraad en voor zijn naasten. 
Met uw donatie maakt u dit monument mede mogelijk en draagt 
u uw steentje bij.
U kunt uw bijdrage overmaken op: IBAN NL 75 RABO 0174 1740 39 
van het NIM te Roermond, onder vermelding van VERBINDEND 
MONUMENT. 

Verbindend monument voor alle veteranen

Het Nationaal Indië monument.



 6   7

Tekst: Arie Booy
Foto’s: Roel Ebbinge

Na tien jaar de COM-voorzittershamer gehanteerd te hebben, 
heeft Sjaak Severs het kleinood op 31 mei overgedragen aan 

Piet Kruithof. Voor de nieuwe voorzitter is de vereniging bekend 
terrein. De afgelopen twee jaar was hij al vice-voorzitter van het 
dagelijks bestuur. 

Sjaak Severs geeft de hamer vol vertrouwen door, zegt hij:  ,,Met 
Piet is een waardig opvolger voor de functie van 
voorzitter COM gevonden. Hij is een enthousiast 
medebestuurslid, met veel drive en oog voor de 
toekomst van de vereniging.  Daarnaast heeft 
Piet een goed inzicht in zowel de marine- als de 
mariniersorganisatie en beschikt hij over veel 
draagvlak binnen beide organisaties.”

Begonnen als marinier 3, klom Kruithof in vier 
decennia bij het Korps op tot majoor der mariniers. 
De afgelopen jaren heeft hij onder meer gewerkt 
aan de toekomstplannen van het COM die als 
ToeCOM bekend staan.  ,,Eén van de zaken die we 
samen met de korpsleiding op de rails hebben 
gezet is de vorming van een koepel van met 
het Korps Mariniers verbonden organisaties”, 
legt Kruithof uit. ,,Als COM zijn we de grootste 
partij in dat gezelschap. We hebben de meeste 
bestuurskracht en willen die best beschikbaar 
stellen aan clubs zoals de roeiers van DMRC. Laat zij 
maar lekker roeien, wij kunnen hen helpen met de 
organisatie achter de schermen.”

Sociale media
Die invitatie geldt ook voor andere partijen in de 
koepel. Sjaak Severs signaleerde in zijn eerste 
termijn als voorzitter dat er steeds meer groepen 
en clubjes ontstonden die via sociale media of 
andere verbanden het ideaal van het ‘samen 
marinier zijn’ nastreven. “De identiteitsgroepen 
kunnen gekoppeld zijn aan een kwaliteit zoals b.v. 
marinier-commando of aan een missie die men 
gezamenlijk heeft gedaan”, zegt Severs. ,,Tegelijk 
merk je dat de jongere garde mariniers geen zin 
heeft om een blauwe blazer met grijze broek te 
dragen. Het COM moet daar absoluut op inspelen, 
want we mogen de aansluiting met onze doelgroep 
niet missen.”

Als voorzitter heeft Severs met zijn bestuur 
zaken in gang gezet die zijn opvolger tot een 
goed einde moet zien te brengen. Kruithof kiest 
voor de weg der geleidelijkheid: ,,Je ziet dat als 
mariniers afzwaaien ze een tijdje ‘korpsmoe’ zijn. 
Na verloop van tijd komt het verlangen om oude 
buddy’s te zien weer terug. In die behoefte kan 
het COM voorzien, maar dan moet je wel meegaan 

Gaande en komende voorzitter over toekomst van het COM:

‘We moeten veranderen om 
relevant te blijven’

met de tijd. Naast het plan om een ander 
verenigingstenue in te voeren is er een reeks van 
aanpassingen op komst. Op bestuurlijk gebied, 
maar ook op ander terrein. Het is wel zaak niet 
te snel dingen te willen veranderen omdat je de 
hele vereniging moet meekrijgen in dat proces.”

Buddy’s
Kruithof merkt dat initiatieven van buddy’s voor 
buddy’s aanslaan bij veel mariniers. Het staat of 
valt echter vaak met het enthousiasme van een 
paar mannen die de kar trekken: ,,Als die er geen 
zin meer in hebben, stort zo’n initiatief als een 
plumpudding in. Het COM staat voor continuïteit. 
Het is niet voor niets dat we al 68 jaar bestaan. 
Door relevant te blijven voor mariniers van jong 
tot oud bewijs je dat bestaansrecht.”
  
Toen Sjaak Severs in 2008 aan zijn taak als 
voorzitter begon, nam hij zich voor zijn gezicht bij 
alle afdelingen in den lande te laten zien: ,,Dat is 
mijns inziens ook goed gelukt. Samen met Inga 
ben ik op veel feesten, regionale vergaderingen 
en activiteiten geweest. Je merkt dat het 
gewaardeerd wordt als de landelijk voorzitter 
zijn gezicht laat zien. Ik ben er dankbaar voor dat 
Inga me steevast vergezeld heeft. Het is mooi 
om de onderlinge kameraadschap te zien tijdens 
dat soort bijeenkomsten. Wat me tegengevallen 
is de afgelopen tien jaar is dat het erg lastig is 
om mensen te vinden die bestuurstaken op zich 
willen nemen. Soms kun je niet eens vrijwilligers 
voor een kascommissie krijgen.”

Draagvlak
Twee zaken die Severs van belang vond voor een 
opvolger waren dat hij draagvlak heeft bij de 
leiding van het Korps Mariniers en dat de nieuwe 
voorzitter inzicht heeft in de wet- en regelgeving 
voor Veteranen, Post-actieven en Oudgedienden. 
Kruithof bezit die kwalificaties, Als Mountain Leader kwam hij 
in contact met de meeste actief dienende mariniers waaronder 
ook de huidige korpscommandant. Daarnaast was Kruithof 
bestuurslid van de Veteranen Almere en betrokken bij het 
Veteranen Platform.

Wandelestafette
Het is een wereld die zijn voorganger als geen ander kent, want 
naast het voorzitterschap van het COM was Severs vijf jaar 
leidinggevende bij het Veteranen Platform (VP). Ook nu hij de 
hamer heeft overgedragen, gaat hij niet op zijn lauweren rusten, 
want hij is lid geworden van de Commissie Breed Onderzoek 

Indië van het VP. En er zullen ongetwijfeld nieuwe vrijwilligers-/
bestuursfuncties op zijn weg komen. 

Als fervent wandelliefhebber heeft Severs zijn antwoord klaar 
als hij gevraagd wordt een hoogtepunt uit zijn voorzitterstijd 
te noemen: ,,Dat was de COM Wandelestafette ter gelegenheid 
van het 65-jarig bestaan van de vereniging. In 2015 heeft iedere 
afdeling 65 km gewandeld. Het COM legde in tien weekenden 
650 km af door heel Nederland. Het was een activiteit waarbij 
alle afdelingen van de vereniging met elkaar betrokken zijn 
geweest. Dat vond ik echt top.”

Verkort CV Sjaak Severs

Geboren 20-3-1953

Opleiding KIM 1973

Pelotonscommandant BBE 1979-81

Opvolgend commandant W-coy 1983-85

Eerste officier Marinierskazerne Savaneta 1988-89

Uitzending naar Irak en Cambodja 1990-93

Eerste Officier Van Ghentkazerne 1993-96

Hoofd Begeleiding en Re-integratie bij de Sociaal Medische Dienst KM 

1998-2001

Commando Amfibisch Ondersteuningsbataljon en Joost Dourleinkazerne, 

Texel 2001-04

Stafofficier KM bij Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht 2004-08

Als luitenant-kolonel der mariniers op 1 jan. 2008 met FLO

Landelijk voorzitter COM 2008-2018

Verkort CV Piet Kruithof

Geboren 7-11-1954

Marinier 3 1971

Militair berggids (Mountain Leader 2) 1983

Instructeur militair berggids (Mountain Leader 1) 1989

Adjudant der mariniers 1995

Inzet als onderofficier in Irak en Cambodja 

Eerste luitenant der mariniers 2000 als groepsofficier bij de EVO

Officiersfuncties in Bosnië, Irak en Afghanistan 2000-08

Kapitein der mariniers 2001

Majoor der mariniers 2007

Operatie Planning, compagnies commandant 2007-11

Als majoor der mariniers in 2011 met FLO
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Aan het eind van de vergadering van de Raad van 
Afgevaardigden op 31 mei werd Kees Wit herkozen als 
secretaris voor zijn tweede termijn. Pim Karelse werd 
gekozen als penningmeester. Vervolgens werd Piet 
Kruithof gekozen als voorzitter van de vereniging. Na 
een korte terugblik van Sjaak Severs op zijn 10-jarig 
voorzitterschap droeg hij de voorzittershamer over aan 
Piet. 

De aansluitende receptie kende voor veel aanwezigen 
een verrassend begin. Piet Kruithof vroeg aandacht 
voor de heer Molkenboer, burgemeester van de 
gemeente Woerden. Die wees in zijn toespraak op de 
rode draad die kenmerkend was voor de carrière van 
Sjaak Severs; een grote betrokkenheid bij het welzijn 
van militairen.

Als Hoofd Opleidingen op het toenmalige 
Hoofdkwartier Korps Mariniers ontwierp hij het 
Zorgconcept Korps Mariniers waarin o.m. aandacht 
werd gevraagd voor het probleem van PTSS. Dit ontwerp is 
later in 2004 opgenomen als basis voor het korpsbeleid op 
dit gebied. Hij heeft altijd met veel plezier en inzet zijn werk 
verricht, had altijd een willig oor en verleende veel steun aan 
oud-collega’s. Als stafofficier bij de staf van de Inspecteur-
generaal Krijgsmacht was hij enige jaren messpresident.

In 2008 ging Sjaak met functioneel leeftijdsontslag en werd hij 
gevraagd voorzitter van het COM te worden. Hij heeft veel tijd 
en energie gestoken in de uitvoering van deze taak. Hij bezocht 
veel reünies, landelijke activiteiten zoals de reünie omgeven 
met sport en spel en kwam ook veel op afdelingsvergaderingen. 
Hij toonde zich een ware ambassadeur van de vereniging bij de 
korpsleiding en bij de marineleiding.
Severs had veel aandacht voor het teruglopend ledental en 
spande zich in om de vereniging open te stellen voor actief 

dienende mariniers. Hij heeft het ‘nieuwe’ COM op de kaart 
gezet en was de motor achter de grote wandelestafette 
tijdens het laatste lustrum. Hij was de promotor van de 
invoer van de ‘COM coin’ en stond aan de wieg van wijziging 
van het blad HOUWE ZO. Sjaak heeft zich voorts ingezet 
voor het landelijk netwerk begeleiders 0de-lijns. Bij het 
Veteranenplatform (VP) was hij lid van het Dagelijks Bestuur en 
later directeur/hoofd bureau en als zodanig betrokken bij grote 
veteranenevenementen.
 
Na deze toelichting deelde de heer Molkenboer mee dat het 
de koning had behaagd Sjaak Severs te benoemen tot Ridder 
in de orde van Oranje Nassau. Dit ontlokte een groot applaus. 
Hierna werd een pauze ingelast waarin de aanwezigen de 
overdonderde ridder konden gelukwensen.
 

Na de pauze kreeg Sjaak 
het woord waarin hij een 
korte terugblik gaf over de 
afgelopen 10 jaar. Voor wat 
betreft de hoogtepunten 
verwees hij naar de woorden 
van de burgemeester. Als 
dieptepunten heeft hij ervaren 
het om gezondheidsredenen 
wegvallen van Harry Louissen 
als secretaris. Hij stelde het 
zeer op prijs dat Harry met 
echtgenote en zoon aanwezig 
waren bij deze receptie. Een 
volgend dieptepunt noemde 
hij het overlijden van Harry 
Littel als penningmeester. 
Ook hier gaf Sjaak aan dat 
hij het zeer op prijs stelde 
dat de echtgenote van Harry 
aanwezig kon zijn. Hij dankte 
de leden van het dagelijks 

Veel lof bij afscheid Sjaak Severs

bestuur en het algemeen bestuur voor hun 
steun de afgelopen jaren. Voorts dankte hij de echtgenotes van 
de leden van het DB voor de support aan hun echtgenoten. Tot 
slot dankte Sjaak zijn echtgenote Inga voor de steun al die jaren 
en bezegelde dat met een mooi boeket waarin tien rode rozen 
waren verwerkt en één witte roos (voor de toekomst).

Hierna kreeg Jan Hendrikse, de voorzitter van de RVA, het 
woord en dankte Sjaak voor de langjarige samenwerking en 
overhandigde hem een glasobject met inscriptie.

Vervolgens overhandigde Piet Kruithof een boeket bloemen 
aan Inga Severs als dank namens het bestuur voor haar steun 
aan Sjaak.

Hierna werd met een korte ceremonie het verenigingsfanion 
overgedragen van de oude voorzitter aan de nieuwe voorzitter; 
dit als bezegeling van de functie overdracht.

Veelzijdige voorzitter
De nieuwe COM-voorzitter is een bekwaam kok. Vorig jaar 

behaalde Piet Kruithof na een examen het getuigschrift 

van ‘Chef de cuisine met blauw draaglint’. Hij heeft 

een klussenbedrijf en bouwt en repareert sinds 2000 

computers en netwerken. Daarnaast zijn hobby’s van 

Kruithof: voetbal, muziek, film en het verzamelen van 

bijzondere flessen whisky zoals Irishman. 

Inga en Sjaak Severs.

Kruithof neemt de fanion van Severs over.

Burgemeester Molkenboer spreekt de zaal toe.

Het was zeer warm.

Generaal Mac Mootry feliciteert Sjaak Severs.
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Hengelo
Burgermeester Sander Schelberg speldde vijf inwoners van 
Hengelo een onderscheiding op. Daarbij was ook het trouwe 
COM-lid Jan Hendrikse. 

Jan werd gedecoreerd voor zijn jaren lange inzet voor de 
Wandelunie, waarbij hij vele tochten hielp te organiseren. Ook 
de vierdaagse wandelmarsen zijn een grote passie. 

Als lid van Raad van Afgevaardigden van het COM heeft hij zijn 
sporen verdiend, tevens zit Jan als penningmeester voor Lief en 
Leed, en ook daar heeft hij veel werk verzet. 

Daarnaast houdt Jan zich bezig samen met anderen om het 
COM en het korps te promoten via de oudheidskamer Hoolt’n 
in Holten, waarin de mariniers een doorlopende expositie 
hebben. Deze expositie is in de zomer dagelijks geopend.

Lintjesregen

Koninklijke waardering voor 
COM-leden

Diverse COM-leden en oud-mariniers kregen een dag voor Konings-
dag een koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen.

Hoorn
Rik v.d. Heuvel van Varik uit Hoorn mocht een koninklijke 
onderscheiding ontvangen voor zijn inspanningen rond het 
behoud van historisch varend erfgoed, het borgen van de COM-
band met het Korps Mariniers en onze inzet voor veteranen. De 
onderscheiding werd uitgereikt door generaal Van Sprang.

Soesterberg
,,U bent mij er eentje. Wanneer ik u een pionier noem, zit 
ik dicht in de buurt”, zei minister Ank Bijleveld-Schouten 
tegen sergeant-majoor van de mariniers buiten dienst S.O. 
Aarts. Met nog 10 (ex-)Defensiemedewerkers ontving hij een 
koninklijke onderscheiding in het Nationaal Militair Museum in 
Soesterberg.

Aarts verrichtte pionierswerk op het gebied van speciale 
duikoperaties. Hij ontwikkelde samen met collega’s van andere 
onderdelen speciale gereedschappen en springmiddelen voor 
onderwatergebruik en stond aan de wieg van concepten die tot 
die tijd voor onmogelijk werden gehouden.
“Onder uw leiding introduceerden we het gebruik van 

waterscooters tijdens operaties. En het was uw team dat 
als eerste duikeenheid ter wereld een geheime operatie 
uitvoerde. Daarbij werd continu gebruik werd gemaakt van 
zowel individuele voortstuwing en nachtzichtmiddelen, als van 
elektrische bescherming tegen haaien. Veel van uw methodes 
zijn nu zelfs gemeengoed bij de speciale eenheden van onze 
bondgenoten”, zei de minister. 

Aarts werd voor zijn inzet benoemd Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau met de zwaarden. Die medaille kregen adjudant 
van de mariniers F. Stam, adjudant van de mariniers J.A.C.M. 
Beljaars en reservist/kapitein der mariniers M.G.J. Mesters 
eveneens. Burger/kapitein-ter-zee arts Dr. C.C.M. Lelkens werd 
benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Utrecht
Van de afdeling Utrecht heeft Fons Dijk in Houten een lintje 
ontvangen en is nu lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Dijk heeft onder meer de volgende verdiensten:  
 1990 – heden Vrijwilliger, waaronder zweminstructeur van 

HSSV.
2007 – heden Medeoprichter en deelnemer veteranencomité 
Houten.
1990 – heden Onderhoud gemeentegroen tbv speelplek 
kinderen.
1990 – heden Buurtvrijwilliger.
2006 – 2014  Vrijwilliger tijdens intocht Sinterklaas in Houten

De gedecoreerde met links Van Sprang en rechts zijn zoon. De gedecoreerden met 2e van links Fons Dijk.

Goes
Foto van de benoeming tot lid in Oranje Nassau van Peter 
Pelegrino vanwege vele jaren vrijwilligerswerk in een 

deelgemeente van Goes en de plaatselijke VVD-afdeling. Hij 
werd hiermee gefeliciteerd.

  11

De onderscheiden (ex)militairen met in hun midden minister Bijleveld.

Fons met de burgemeester.
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In alle gemeenten van het land werden op 4 mei de 
slachtoffers van oorlogsgeweld herdacht. Op 5 mei werd de 
bevrijding gevierd. Zoals altijd was het COM ook present bij 
het defilé in Wageningen. Enkele afdelingen stuurden een 
kort verslag.

Utrecht
Ook dit jaar heeft de afdeling Utrecht de 50 mannen herdacht die 
hun leven gaven in de Tweede Wereldoorlog voor onze vrijheid. 

De plechtigheid vond plaats op 4 mei op de begraafplaats 
St.Barbara in Utrecht. Onder grote belangstelling werden 
er kransen gelegd door burgemeester J. van Zanen en een 
vertegenwoordiger van de Bisschop van Utrecht.

Arend Jansen van Jorksveld en Daan Kortland legden bloemen 
namens COM-afdeling Utrecht. Het Ere-peloton bestond uit 
leden van zowel de Bond van Wapenbroeders als van het COM 
en stond onder leiding van Gert Krijger.  

Gelderland
Het is elk jaar weer indrukwekkend: de stilte klokslag 20.00 
uur op de Markelose berg. Alleen de vogels houden zich er 
niet aan en kwetteren vol op. Deze vrijdagavond werd bij 
het verzetsmonument de provinciale dodenherdenking 
gehouden. Na de twee minuten stilte werden kransen gelegd en 
bloemlegging  bij drie pilaren. Gevolgd door een defilé.

Groningen, Kornwerderzand en Makkum 
Tijdens de jaarlijkse 4 mei herdenking in Groningen was een 
delegatie van 12 COM-leden aanwezig bij de kranslegging bij 
het Joods monument en vervolgens de kranslegging bij de 
Martinikerk. Onder grote publieke belangstelling is namens 
COM Noord een krans gelegd, waarbij ook regionale tv aanwezig 
was. Na de kransleging en koffie/thee in de Martinikerk, werd de 
avond afgesloten met een samenzijn in café ‘Der Witz’ aan de 
Grote Markt. Ook waren leden van COM Noord aanwezig bij de 
kranslegging in Kornwerderzand en aansluitend in Makkum. Het 
was goed om vanuit COM Noord een passende bijdrage aan de 4 
mei herdenking te hebben geleverd.

Herdenkingen Wageningen
,,Loop niet achter anderen aan, maar maak je eigen keuzes. Met 
een helder hoofd, en vooral met een warm hart.” Dat zei minister 
Ank Bijleveld-Schouten bij het Bevrijdingsdefilé in Wageningen.

Ze citeerde de 86-jarige Johanna Reiss, die op haar 9e met haar 
zus onderdook omdat ze joods was. Bijleveld: ,,Ze kwam terecht 
bij een boerengezin in Usselo, een klein dorpje bij Enschede. Er 
werd tegen haar gezegd dat het voor hooguit 2 weken was. Maar 
het werden 2 jaar en 7 maanden. 2 jaar en 7 maanden dat deze 
vrouw als klein meisje iedere dag stil moest zijn en tientallen 
rondjes in de kleine kamer moest lopen tegen spierstijfheid. En 
2 jaar en 7 maanden waarin zij en haar zusje iedere dag bang 
waren. Voor elk geluid, en voor elke stem.”

Bijleveld stelde dat velen nooit zo zijn ‘getest’, maar dat wil niet 
zeggen dat die keus nooit meer komt. ,,Onze vrijheid is immers 
niet vanzelfsprekend. Onze vrijheid is kwetsbaar. Daarom is 
het ook zo belangrijk dat mensen als Johanna hun verhaal 
doorgeven. We mogen namelijk nooit vergeten waarom we hier 
kunnen zijn, wie we willen zijn. Dat hebben we aan anderen te 
danken. Aan mensen die ervoor kozen om op te komen voor de 
vrijheid. Onze bevrijders. Onze verzetshelden.”

101-jaar oude Ridder MWO
De goede weg heeft zeker Ridder Militaire Willems-Orde Ken 
Mayhew bewandeld. De Engelsman, 101 jaar oud inmiddels, nam 
samen met onder anderen Ridder MWO Marco Kroon en minister 
Bijleveld het defilé af op het 5 Meiplein in Wageningen naast 
Hotel de Wereld. In dat hotel werd de Duitse overgave getekend 
in 1945. Ridder MWO Mayhew maakte in 1944 de landingen bij 
Normandië mee en hielp mee met de bevrijding van Brabant en 
Limburg. Nu, ruim 70 jaar later zag hij veteranen uit de periode 
Nieuw-Guinea, Bosnië, Afghanistan en Mali aan zich voorbij 
trekken.

Leden COM Noord op de begraafplaats in Makkum.

Marco Kroon (r.) vertelt Ken Mayhew en een familielid over het 
defilé.

4 mei herdacht en 5 mei gevierd met COM-afdelingen

‘Onze vrijheid is kwetsbaar’
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In briefings werd veelal 
de nadruk gelegd op het 
geloof in Haïti. Officieel 
was de meerderheid van 
de bevolking katholiek 
maar de meeste mensen 
hielden zich met voodoo 
bezig. Daar wisten we 
toen nog niet veel van en 
dit maakte het moeilijk 
om er een goed beeld 
van te krijgen.

Ik werd eens met 
mijn geweergroep op 
pad gestuurd naar 
een zeer afgelegen 
dorpje waar volgens 
de informatie van onze 
inlichtingenofficier 
in het weekend een 
voodoo festival werd 
gehouden.

Hij verlangde een 
uitgebreid verslag en wilde weten in hoeverre de voodoo tegen 
onze missie was gericht. Bij terugkomst na een reis van maar 
liefst 8 dagen (4 dagen heen en 4 terug) kon ik hem melden dat 
we mede door zijn uitstekende inlichtingen maar liefst 51 weken 
te vroeg waren voor het voodoo festival.
Al met al kijk ik met heel veel plezier terug op een fantastische 

tijd die ik samen met een uitstekende groep in Haïti mocht 
beleven, want de sfeer in het kamp was geweldig geweest. Een 
jaar na terugkomst mocht ik mijn belevenissen met betrekking 
tot Haïti ook nog persoonlijk aan voormalig Koningin Beatrix 
vertellen bij haar bezoek aan de VBHKAZ te Doorn.

KAPTMARNS bd Cees Raven

Op uitzending

Cees Raven was sergeant van de mariniers tijdens de United 
Nations Missie in Haïti (UNMIH). Dit is zijn verhaal.

In maart 1995 vertrok ik als geweergroepscommandant met 
mijn groep naar Haïti. Wij gingen een week eerder dan de 
Compagnie en ondersteunende eenheden om alvast  in een 
groot verzamelkamp net buiten de hoofdstad Port au Prince 
alles gereed te maken voor hun aankomst. Hierdoor konden 
wij de hele missie tegen onze collega’s zeggen dat zij slechts 
een ‘baby term’ hadden gemaakt. In totaal zouden we met 149 
Nederlandse militairen en een detachement van 31 Surinamers 
zes maanden in Haïti verblijven. 

Ons doel was om te zorgen voor stabiliteit en een eerlijk verloop 
van de te houden verkiezingen in het straatarme land waar chaos 
heerste na een militaire staatsgreep, ook boden wij hulp bij 
kleinschalige ontwikkelingsprojecten.

Zo was er veel behoefte aan waterputten, we zagen bijvoorbeeld 
dat de bevolking de was deed in een rivier en daar ook het 
drinkwater uit haalde. In diezelfde rivier stonden dan 100 meter 
verderop koeien hun behoefte te doen. Het land was straatarm 
en dat kon je ook wel zien, onder andere aan de kleding van de 
mensen en aan de meeste gebouwen welke veelal in Nederland 
de term krot nog niet eens verdienden. Dat het in het land met 
de hygiëne dramatisch was gesteld merkten we ook aan de 
hoeveelheid ongedierte, het krioelde er van de ratten, vaak 
liepen ze in rotten van 3 onder je stretcher door te marcheren.

Basiskamp
Vanuit Port au Prince waren we vertrokken naar Jacmel, een 
plaatsje helemaal in het zuiden van Haïti waar ons basiskamp 
zou worden opgebouwd. Hoewel de afstand slechts 93 km 
was deden we er door de zeer slechte 
infrastructuur al gauw zo’n 3 uur over. 
In Jacmel werd het kamp Bon Koté 
(Creools voor de goede richting) door 
ons opgebouwd. Tijdens het opbouwen 
begon gelijk ook ons werk daar, hetgeen 
veelal uit patrouilleren en wachtlopen 
bestond. Iedere geweergroep ging 
altijd met twee landrovers op pad bij 
patrouilles naar andere steden of dorpjes. 
Meestal duurden die een dag of 4, 5. Ook 
waren er veel lopende patrouilles in de 
directe omgeving van Jacmel. Door het 
verschrikkelijke slechte terrein hadden 
we gemiddeld drie lekke banden per 
patrouille.

Doel van de patrouilles was om contacten 

te leggen en onderhouden met lokale autoriteiten zoals 
burgemeesters en politiecommissarissen in de aanloop naar 
de verkiezingen.  Mede door de inzet van de Mariniers verliepen 
deze verkiezingen overwegend rustig hetgeen het hoofddoel was 
van de missie.
De contacten met de bevolking waren overwegend positief, 
vooral op het platteland en in de dorpen waren de mensen erg 
aardig en gastvrij. Alleen in de hoofdstad Port au Prince waren 
de mensen incidenteel wat botter of soms ronduit brutaal. Als 
je door Port au Prince reed was dat een belevenis op zich. Niet 
alleen door het zeer drukke, chaotische verkeer, maar ook door 
het regelmatig terugkerende beeld dat vrouwen in een drukke 
winkelstraat gewoon even snel op hun hurken gingen zitten als 
ze moesten plassen zonder zich iets van hun omgeving aan te 
trekken.

Op het platteland zag je vaak hardwerkende arme mensen 
die schuin tegen een helling in het bergachtige en niet zo 
vruchtbare land liepen te ploegen om nog wat gewassen te 
kunnen zaaien zodat hun familie te eten zou hebben. Dit deden 
ze dan in extreme hitte, want Haïti kent een tropisch klimaat met 
temperaturen van vaak boven de 30 graden.

Wit pakket
We waren eens op patrouille en hoorden heel in de verte 4 
mensen naar ons roepen en zagen ze met een groot wit pakket 
op hun schouders snel dichterbij komen. Via de tolk begrepen 
we dat in het witte pakket een Haïtiaan lag die overleden was in 
Port au Prince en nu door 4 kameraden lopend naar Jacmel werd 
gebracht. Ze waren al 4 dagen onderweg door het bergachtige 
terrein, We gaven de totaal uitgedroogde mensen veel water en 
eten mee voor het vervolg van hun bijzondere reis.

Op missie in Haïti

Mariniers zorgden voor stabiliteit in arm land

Korting op biografie over Klaas Jol
  
Klaas Jol was de eerste Mountain Leader 
van het Korps Mariniers. Veertig jaar 
geleden kreeg hij tijdens wintertraining 
een bizar ongeval in Noorwegen. Een 
skistok doorboorde zijn lichaam en 
sindsdien kennen alle mariniers hem als 
‘Overste Sateh’.

Het ongelooflijke levensverhaal van de 
overste is het thema van een meeslepende 
biografie die deze zomer verschijnt onder 
de titel ‘Klaas Jol, Mirakelmarinier’.

COM-leden en lezers van Houwe Zo krijgen tien euro korting. Zij betalen 25 euro voor 
het boek van A4 formaat, harde kaft, full colour en veel illustraties. In de winkel gaat 
het 35 euro kosten. Verzendkosten bedragen 2,50 euro. Wie het boek wil bestellen 
maakt 25 + 2,50 euro = 27,50 euro over op rekeningnummer NL81INGB0008306612 
t.n.v. Booy Uitgevers. Vergeet niet uw adresgegevens bij de overschrijving te 
vermelden.

€ 25,-

Cees Raven bij een richtingaanwijzer in Port au Prince.

Het Korps Mariniers was geliefd bij de bevolking.
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Oud-marinier zoekt gefilmde patrouillegangen van mariniers in 
de Vogelkop van Nieuw Guinea omstreeks 1960. Rein Blaauboer, 

Marn 108328, gediend in Sorong 1959-’60.
Telefoon: 06-11370376.

Voorzitter Peter Bercx, van de Dutch Marines Rowing Challenge, 
heeft een cheque van €15.000,- overhandigd aan KNGF 
Geleidehonden. Directeur Meta Neeleman nam de gulle gift in 
ontvangst. Bercx: ,,Wij zijn trots dat we met deze donatie de al 
enkele jaren bestaande samenwerking met KNGF Geleidehonden 
kunnen onderstrepen. Zo stellen wij KNGF Geleidehonden in staat 
een buddyhond beschikbaar te stellen aan een oud-marinier die 
leidt aan een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). Dat was 
wat de oprichters van onze vereniging voor ogen stond toen 
begonnen werd met sloeproeien.”   

,,Het begon met een idee: roeien van Rotterdam naar Londen in 
een sloep. Er volgde een tweede idee: een vereniging oprichten 
van (oud-)mariniers die sloeproeien voor en met buddy’s in nood 
om geld bij elkaar te roeien voor een buddyhond. De opleiding van 
een buddyhond kost namelijk veel geld.” 

Buddyhonden zorgen voor mensen die lijden aan PTSS voor rust, 
regelmaat en bewegingsvrijheid. Buddyhonden worden getraind 
om te gaan met situaties die voor hun baas moeilijk zijn. Na twee 
succesvolle challenges (Rotterdam – Londen in 2015 (350 km) en 
Den Helder – Wilhelmshaven in 2017 (350 km)) is er voldoende geld 
bij elkaar geroeid voor een buddyhond die is getraind door KNGF 
Geleidehonden. 

Hoe ideeën kunnen leiden tot grootse prestaties en nieuwe 
uitdagingen: de leden van de DMRC roeien van 6 tot 8 september 
2018 van Vlissingen naar Rotterdam (150 km) alwaar de 
sloepen feestelijk zullen worden onthaald tijdens de jaarlijkse 
Wereldhavendagen. En voor 2019 mag een bijzondere prestatie 
worden verwacht omdat de DMRC alweer denkt aan een grote 
challenge in Nederland. Een nadere aankondiging is in september 
te verwachten. Met deze bijzondere roei-activiteiten willen de 
leden van de DMRC nog meer geld voor buddyhonden bijeen 
roeien.

Directeur Meta Neeleman neemt de cheque in ontvangst van Peter 
Bercx (l.) en penningmeester Mark Somers.

Diversen

Dit jaar stond Groningen in het middelpunt van de belangstelling 
tijdens de viering van Koningsdag. Op officiële uitnodiging van 
de gemeente Groningen was een afvaardiging van COM Noord 
aanwezig bij de ontvangst van het Koningspaar en overige Leden 
van het Koninklijk Huis in de Martinikerk, na een openingsact 
op het Martinikerkhof de tweede locatie van het bezoek aan 
Groningen.

In de Martinikerk maakten het Koningspaar en overige Leden van 
het Koninklijk Huis kennis met de kunst en cultuur die Groningen 

rijk is. De Koninklijke Familie beleefde hier Groningen door de 
ogen van Guy Weizman, choreograaf en Artistiek en Algemeen 
Directeur van het Noord Nederlands Toneel.

Voor de circa 280 aanwezigen (exclusief de Koninklijke Familie en 
het gevolg dat daarbij liep), waaronder ook burgemeester Peter 
den Oudsten en commissaris van de Koning René Paas, werd in 
de Martinikerk door het Noord Nederlands Orkest een stuk uit 
“Two Fanfares: Short Ride in a Fast Machine” van componist 
John Adams) uitgevoerd en een dansvoorstelling door 6 dansers 

van Club Guy & Roni (choreografie Guy Weizman 
en Roni Haver) uitgevoerd. Het geheel vond 
plaats tegen het decor van een groot kunstwerk 
van David LaChapelle uit het Groninger Museum. 
Bij vertrek speelde het Groninger Klokkenluiders 
Gilde op het carillon van de Martinitoren, 
waarna de Koning, Koningin en de Leden van het 
Koninklijk Huis hun bezoek aan de stad Groningen 
vervolgden. “Er gaat niets boven Groningen”, 
sprak Koning Willem-Alexander aan het einde 
het bezoek vanaf het podium op de Vismarkt in 
de provinciale hoofdstad. Wij zijn trots en blij dat 
COM Noord met een afvaardiging bij het bezoek 
aan de Martinikerk aanwezig mocht zijn.

Leden van COM Noord bij de Martinikerk.

Koningsdag 2018: COM Noord was erbij...

Film Vogelkop

Meld u nu aan voor deelname aan De Airborne Wandeltocht. 
Deze vindt plaats op zaterdag 1 september in en om Oosterbeek 
en is een herdenkingstocht  in de mooie bosrijke omgeving om 
degenen te eren die in de septemberdagen van 1944 in dit gebied 
hebben gestreden voor de bevrijding van ons land. Tijdens de 
tocht zal door het COM detachement bloemen worden gelegd op 
de Airborne Begraafplaats waar 1750 Britse en Poolse militairen 
hun laatste rustplaats kregen. 

De totale afstand is ongeveer 18 km. (1,5 km naar de startlocatie, 
15 km de officiële wandeltocht en dan weer 1,5 km terug naar 
Lebret.)

Tenue’s
•   Dungaree  gevechtspak daaronder wit T-shirt met klein 

Korpsembleem,  mariniersbaret met glimmend anker, Zwarte 
schoenen.
•   CAMO gevechtspak, daaronder een blauw T-shirt ( dus geen 
groen T-shirt), mariniersbaret met glimmend anker. Zwarte 
schoenen.
•   COM informele sportoutfit, blauwe COM polo, lange 
blauwe sportbroek , mariniersbaret met glimmend anker, 
sportschoenen.

Interesse! Dan graag een e-mail aan:  cmudde@kabelfoon.nl
U ontvangt dan een aanmeldingsformulier.
C. (Cees) Mudde
Evertsenlaan 13
3941 VL Doorn       
tel. 06-46181708 of 0343-412197

72e Airborne Wandeltocht

In 2013 is officieel de Netherlands Maritime Special Operations 
Forces (NLMARSOF) van het Korps Mariniers opgericht. Ter 
voorbereiding voor de eerste lustrumviering (5 jaar) van de 
NLMARSOF zijn wij op zoek naar oud-gedienden (mariniers en 
vloot) die werkzaam zijn geweest in de staf van NLMARFOR of de 
voorlopers (GEVSTBAT) hiervan. 

Ook als u werkzaam bent geweest in de staf van het AMFVERKPEL, 

BBE of MLVERKPEL bent u welkom. Dit lustrum is een initiatief 
van oud-gedienden van NLMARSOF leden.

Heeft u in uw actieve periode bij een van de speciale eenheden 
van het Korps Mariniers gediend of dient u nog steeds maar nu 
elders in de Defensie organisatie bent u welkom op dit lustrum. 
Als u dit lustrum bij wilt wonen, wordt u verzocht een mail te 
sturen naar hermansbos57@gmail.com met daarin uw naam, 

rang, functie, marinenummer/
registratienummer, de data van 
de gediende periode en wie toen 
uw HID/CSM en Commandant 
was. Met deze gegevens zullen 
wij uw gegevens verifiëren en 
beslissen of u een uitnodiging 
voor het lustrum krijgt.

Deze oproep geldt niet voor oud-
gedienden die in het bezit zijn van 
het brevet of kwaliteitsnummer 
KVM, BBE en/of ML. Deze 
gegevens zijn in ons bezit en zij 
worden via de mail benaderd.

Als uw twijfelt of uw gegevens 
niet bij ons bekend zijn, schroom 
dan niet en stuur de gevraagde 
informatie naar het genoemde 
mailadres.Dit is geen initiatief 
van Defensie en wordt op 
initiatief van een aantal oud (SOF) 
mariniers opgezet.

Mariniers van NLMARSOF in actie.

Eerste lustrum NLMARSOF

DMRC roeit 15 mille bijeen voor geleidehond
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Contact Mariniers Canada 10 mei 2018

Benedictus ‘Ben’ Hendriks 1928 - 2018

Ben Hendriks, Voorzitter van Contact Mariniers Canada, overleed op 1 
mei  jl.  onverwachts  aan  de  gevolgen  van  een  noodlottige  val  in 
Oakville, Ont. 

Ben vervulde in 1946-48 zijn militaire dienst bij 
het  Korps  Mariniers  in  vm.  Nederlands-Indië, 
alwaar hij zowel actie als administratieve dienst 
zag. Na zijn demob werd hij in 1949 in Nederland 
gehuldigd voor zijn doortastend optreden en bij de 
uitreiking van het Kruis van Verdienste omschreef 
de  toenmalige  Vice-Admiraal  hem  als  volgt:  “De 
Marinier Hendriks werd onderscheiden wegens zijn 
dappere  gedrag  tijdens  de  tweede  politionele 
actie, toen hij met gevaar voor eigen leven een 
collega redde uit een brandende truck, nadat deze 
truck  op  een  vliegtuigbom  gereden  was  en  de 
scherven  tijdens  zijn  behandeling  in  de  rondte 
vlogen en de hitte van de brandende benzine bijna 
ondragelijk  was.  In  een  korte  maar  welgemeende 
toespraak stelde de vice-admiraal deze mannen als 

voorbeeld en prees hij hun grote opofferingsgezindheid, hun dapperheid 
en hun liefde voor het Vaderland.”

Na  zijn  militaire  dienst  zien  we  Ben  in  volle  actie  tijdens  de 
reddingswerkzaamheden tijdens de Februaristorm van 1953, dit tot grote 
ontevredenheid  van  zijn  toenmalige  werkgever  die  hem  hiervoor  geen 
vrijaf gaf.

Vervolgens zien wij Ben in vm. Belgisch Congo, waar hij tevens de rol 
van Honorair Consul vervulde, en Zambia. Toen België, alsmede alle 
expats  die  daar  werkzaam  waren  hun  bezittingen  aldaar  verloren, 
besloot Ben zijn  geluk in Canada te beproeven en waar hij al snel met 
behulp van oud-collega’s in slaagde.

Begin jaren ’80 was hij samen met een paar oud-collega’s uit zijn 
diensttijd  instrumentaal  in  de  oprichting  van  Contact  Mariniers 
Canada, een vereniging van in eerste aanleg Korps Mariniers veteranen 
die  allen  hun  diensttijd  in  het  voormalige  Nederlands-Indië  hadden 
doorgebracht. Naderhand traden ook leden van de Koninklijke Marine en 
de Nederlandse Koopvaardij toe tot deze vereniging. Doelstelling van 
de vereniging was, en is, het geïnformeerd houden van de in Canada 
woonachtige veteranen van het wel en wee van het Korps, alsmede het 
vertegenwoordigen  van  de  veteranen  van  het  Korps  bij  de  diverse 
jaarlijkse officiële herdenkingen in zowel Canada, Nederland, de VS en 
de Caraïben. Ben vervulde hier de afgelopen dertig jaar, op wat kleine 
onderbrekingen  na,  de  rol  van  voorzitter.  Voor  zijn  onvermoeibare 
inzet en sterke zin van samenhorigheid ontving hij hiervoor de Orde 

Ben Hendriks op bezoek in Camp Lejeune in maart 2016.
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Op 7 augustus is het 40 jaar geleden dat 
beroepsklas 255, olv SGT Jan van Kekeren 
en KPL Dirk Kleijn, opkwam in de VGKAZ 
te Rotterdam. Dit gaan we vieren, op 
zaterdag 29 september 2018 in Elst bij I &G 
EVENTS. De meeste betrokkenen hebben 
reeds een uitnodiging per mail ontvangen, 
en gereageerd.

We hebben nog enkele klasgenoten uit die 
tijd niet kunnen traceren:

Theo Janssen
Pierre Everaats
Michel Boeijen
Rick de Graaf

Bent u of kent u een van deze heren, graag 
even per e-mail contact opnemen met  
arie.leonne@gmail.com

Beroepsklas 255 met staand geheel rechts 
Sjaak Severs, tot voor kort COM-voorzitter.

Reünies

Gepland

We zijn opgekomen in Rotterdam op 7 oktober 1968. Dat is 
7 oktober 2018,  50 jaar geleden. Wij zouden graag een reünie 
willen gaan organiseren in oktober. Daarom zijn wij op zoek naar 

mariniers en vlootpersoneel van klas 157 en klas 158. 
Je kunt je aanmelden bij lingiebels@hetnet.nl of bij John 
Kenbeek, john.sport@planet.nl

Beroepsklassen 157 en 158

Boottocht naar Den Haag en tuinfeest. Hierbij nodigen we 
jullie - met partner / introducee - uit voor een boottocht  en het 
tuinfeest op zaterdag 28 juli. 
Ditmaal wordt de mooie stad Den Haag aangedaan. De 
rondvaart vangt aan op het  vertrouwde adres in Wateringen. 
Via het Westland wordt naar Den Haag gevaren. Na de boottocht 
ontmoeten we elkaar bij kwekerij Tass. Deze dag is voor alle COM 
leden toegankelijk.

Verzamelen bij kwekerij Tass om 11.00 uur aan de Middenzwet 
10, 2291HM Wateringen. Vandaar gezamenlijk vertrek naar 
de boten, 11.30 uur afvaart  Aan boord wordt er gezorgd voor 
koffie/thee en een broodje.  We varen via het Westland naar Den 
Haag onderweg maken we een stop waarbij de drank voor eigen 
rekening is. Om ca 15.30 uur zijn we terug bij het vertrekpunt.  
 
Daarna gezellig samenzijn met de mogelijkheid de kwekerij 

te bezoeken.  Gezamenlijk eten we een voortreffelijke Chinese 
maaltijd. De bedoeling is de dag om ca. 20.00 uur te beëindigen. 
De muziek wordt verzorgd door “The Rare Auld Sound” een 
groep oud-mariniers.
 
De kosten bedragen € 25.00 p.p. voor de rondvaart, eten en de 
drankjes. Personen die niet mee varen worden om ca. 15.30 uur 
in Wateringen verwacht.  De kosten bedragen € 20.00 p.p.

Aanmelding kan door het verschuldigde bedrag over te maken 
aan de penningmeester. Betalingen dienen voor 10 juli binnen te 
zijn bij de penningmeester C. Grimbergen 
Rekeningnummer  NL61 INGB 0006560681 t.n.v. Contact Oud 
Mariniers, afdeling Zuid- Holland  te Rotterdam.

Je betaling is tevens je bewijs van toegang.
Vragen?  Bel Jacques van den Berg  06-52522023 

COM-ZH Reünie 2018

Reünie beroepsklas

Op 1 mei was het precies 56 jaar geleden dat wij van Bak 14, de 
poorten van de Van Braam Houckgeest kazerne binnen kwamen 
en kennis  gingen maken met het korps. 

Ook was het de 21e (jaarlijkse) reünie. In totaal 27 personen 
begonnen om 10.30 uur met een bakkie koffie/thee en 
appelgebak bij “Jantje de Snoeperij “in Aarle-Rixtel. Het was 
gelukkig droog ofschoon er ander weer was gemeld. 

Na weer allen de hand gedrukt te hebben en begroet met de 
jaarlijkse rituelen gingen we even bij praten over alles wat er 
het laatste jaar weer gebeurd was waarna we om 12.00 uur 
begonnen met een rondleiding door Aarle-Rixtel begeleid door 
een plaatselijke gids Henk. De mooiste en historisch beste 
plaatsen werden bezocht en de uitleg was goed.  Om ca 13.15 uur 
werd er een lunch aangeboden bij restaurant  “de Couwenberg “

Na, tijdens de lunch wat uitgerust te hebben, vertrokken we om 
ca 14.15 uur per auto naar kasteel De Croy net even buiten Aarle-
Rixtel, hier stond onze gids Henk al te wachten voor de volgende 

rondleiding en uitleg. Intussen was de zon al doorgebroken zodat 
we dadelijk heerlijk op een terras in het centrum van Aarle-Rixtel 
konden napraten over de belevenissen van deze dag. Het kasteel 
De Croy heeft een interessante geschiedenis.

Om ca 15.45 was het zover dat we het terras opzochten, heerlijk 
in de zon voor degene die graag in de zon wilden vertoeven en 
diegene die dat niet zo graag wilden konden onder de parasols. 
Hier hebben we verbleven tot  17.30 uur waarna we op zoek 
gingen naar de Blauwe hap bij Fong Shou in het centrum van 
Aarle-Rixtel. Na een chinees-indisch buffet verorberd te hebben 
werd de jaarlijkse vraag weer gesteld: wie gaat de reünie van 
2019 organiseren? Wetende dat dit de laatste jaren nogal een 
punt is had ik al een beetje voorbereidend werk gedaan met als 
gevolg dat Frans Kuipers  en Thijs van de Berk er bijna niet meer 
langs konden en instemden met het voorstel de reünie 2019 te 
organiseren, waar,  dat is nog de vraag. Hierna was het weer tijd 
om te vertrekken want we komen uit alle windstreken.

Leo Peeters oud marinier vbd 2 zm bak 14 lichting 62/3

Reünie Bak 14 lichting 62/3

Gehouden

Reünie 65-3 in de Van Ghent Kazerne
Op 9 mei jl. werd de jaarlijkse 
reünie van de lichting 65- 3 
gehouden bij de Marinierskazerne 
in Rotterdam. Helaas moesten 
enkele vaste deelnemers dit jaar 
verstek laten gaan zodat we nu 
met 10 man konden deelnemen. 
Het werd toch een zeer geslaagde 
dag. Na de ontvangst met koffie 
werden we door AOO Beljaars 
rondgeleid door de kazerne, de 
verschillende sporthallen en over 
het terrein van de kazerne.

Van de kazerne-commandant 
mochten we nog een speld in 
ontvangst nemen die herinnerde 
aan het 350-jarig bestaan van het 
Korps. Aansluitend konden we net 
als vroeger met de manschappen 
langs het buffet lopen om deel te 
nemen aan de bijzonder geslaagde 
“blauwe hap”. Als afsluiting werd 
er nog een uurtje nageborreld 
en werden er weer prachtige 
verhalen uitgewisseld over de 
diensttijd van de aanwezigen. Al 
met al zeker redenen genoeg om 
ook volgend jaar weer een reünie 
te houden. Optie daarvoor is weer een keer naar de kazerne in 
Doorn te gaan voordat deze voorgoed gaat sluiten. Ben je van 

lichting 65-3 en heb je belangstelling voor volgend jaar stuur dan 
een mailtje naar g.muis3@chello.nl.

De groep van 65-3.
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Van de afdelingen

Onderafdeling Den Haag
Uitgaansdag 11 september
Op dinsdag 11 september aanstaande gaat COM Den Haag 
een uitgaansdag houden met een rondleiding in het privé 
museum Chateau du Lac van Piet van der Meer in Hoek 
van Holland, een bezoek aan het Mariniersmuseum, een 

boottocht in Rotterdam en afsluitend een gezamenlijke 
barbecue met COM Onderafd. Rotterdam.

Reünie COM Onderafdeling Den Haag 14 december
Dit jaarlijkse gebeuren zal plaatsvinden op vrijdagavond 14 
december 2018. Nadere info komt in de volgende Houwe Zo.

 
Afdeling Zuid-Holland

Op woensdag 14 maart werd voor de 33e keer de door Jan 
van Asch georganiseerde reünie op de Marinekazerne te 
Amsterdam gehouden. Het was helaas ook de allerlaatste keer. 
Jan is inmiddels 84 jaar, en daarbij het sluiten van de locatie 
te Amsterdam, heeft hem doen besluiten er een punt achter te 
zetten. 

Zo’n 180 reünisten woonden deze bijzonder gezellige reünie bij 
die opgeluisterd werd met een band en een zangkoor. Een deel 
van de reünisten zagen elkaar voor de eerste keer na soms 56 
jaar weer terug. In een aantal toespraken werd Jan van Asch 
hartelijk bedankt voor zijn inzet hetgeen vergezeld ging van een 
aantal cadeaus en andere blijken van waardering. 

Tijdens de reünie waren tevens vele klasgenoten van de 
Korporaals opleiding MKS 60/5 aanwezig. De reünie werd 

besloten met de traditionele Blauwe hap waarna er nog lang 
nagetafeld en geborreld werd. Met een lach en een traan werd 
afscheid genomen van deze toch wel unieke reünie.

Carol Magermans

Landingsvaartuigen & mariniers nieuwguinea 1961-1962 en klas MKS 60/5

Terugblik op 12e reünie 21-42-22 INCO 1962
Op 28 maart werd voor de 12e keer bovenstaande reünie 
gehouden. Om half 10 arriveerden de eerste oud-mariniers al in 
de Johan de Wittzaal. Er waren ruim 140 personen aanwezig.
Om half 11 opende Gerrit v.d. Akker de dag en heette ieder 
welkom, met name de Korpscommandant Brigadegeneraal 
der Mariniers Jeff Mac Mootry, de 1e Luitenant KMR b.d. 
R.A.P. Hendriks, de Kapitein b.d  van Klinken en de opvolgend 
compagniecommandant 22 Inco Kapitein b.d. W. Elgers werden 
speciaal genoemd. Hij memoreerde alvast de komst van de 
Kolonel der Mariniers Tom Verbaan, en de adviseur Gen.Maj  bd  
W. van Breukelen die later op de dag aanwezig zouden zijn.

Vervolgens gaf hij het woord aan Brigadegeneraal Mac Mootry, 
die het een eer vond om  deze QPO-groep toe te spreken. Hij 
bedankte de veteranen die begin zestiger jaren naar Nederlands 
Nieuw Guinea zijn geweest. Van zijn vader, die ook oud-marinier 
is, hoorde hij in zijn jeugd al de verhalen over die periode.  Daarna 
begaf hij zich onder de oud-mariniers voor een praatje.

De 1e luitenant KMR b.d. R.A.P. Hendriks (22 INCO) gaf een 
interessante presentatie over het conflict Ned. Nieuw-Guinea 
1945 tot heden. Aan het eind van de oorlog tussen Nederland 
en Indonesië werd eind 1949 Nederlands-Indië overgedragen. 
Nieuw- Guinea bleef buiten deze overdracht. De marine stuurde 
ter verdediging van het gebied begin jaren 50 het Korps Mariniers 
naar dit overzees gebiedsdeel. Na incidenten met 4 Indonesische 
motortorpedoboten bij “Vlakke Hoek” verdubbelde Nederland 
begin 1962 haar strijdkrachten met meer Mariniers (21-42 en 22 
INCO), landmacht en luchtmacht teneinde dit gebied te kunnen 

behouden. Veel van de op de reünie aanwezige oud-mariniers 
hebben dit allemaal meegemaakt. 

Later in de middag werd er nog een door de heer Hendriks 
gemaakte videofilm van de zgn. “Veteranenterugkeerreis” 
(2015) vertoond, die een goede impressie geeft van de situatie in 
voormalig Nieuw-Guinea op dit moment. Het was een boeiende 
presentatie. Om 12.15 uur stond de blauwe hap klaar en stond 
iedereen net als vroeger in de rij. Het was een geweldige maaltijd 
die iedereen zich goed liet smaken.

Na de blauwe hap hield Kolonel der Mariniers Tom Verbaan een 
boeiende lezing met als titel “Rondje rond de Wereld”. Op het 
scherm was inmiddels Google Earth te zien. Bij het “Rondje 
rond de Wereld” besprak Tom de mogendheden Rusland en 
China en gaf aan waarom deze landen bepaalde ontwikkelingen 
voorstaan. Ook vertelde hij de uitdagingen die beide landen 
kennen of gaan krijgen. Deze uitdagingen werden in relatie 
gebracht met de Westerse wereld en soms ook Nederland. Al 
met al werden de belangrijkste conflictgebieden en strategische 
trends besproken. Toch sloot hij af door aan te geven dat 
bepaalde problemen ook te maken hadden met het beeld dat er 
is. Door alle (social) media lijkt het soms dat de wereld in vuur en 
vlam staat. Dat nuanceerde hij omdat veel data juist aangeven 
dat de wereld minder conflicten heeft en er minder mensen 
sterven of gewond raken door conflicten. Bij vertrek ontvingen 
alle aanwezigen een beker ter herinnering aan deze reünie. De 
volgende QPO 21-42-22 zal plaatsvinden op 27 maart 2019.

Namens de reüniecommissie Joep Caminada

 
Afdeling Overijssel 

Elke derde woensdag van de maand heeft COM Overijssel zijn 
contactavond in de Hermantap. Adres is  IJstraat 4  7523 HK in 
Enschede. 

20 juni, 19 september, 17 oktober, 21 november (bingo) 

En voor de regio Deventer is er een contactmiddag elke 1e 
zaterdag van de maand, vanaf 16.00 uur bij Café ‘De vrienden 
van vroeger’ voor informatie bel: Hans van Dijk 0570-615076.

Oproep
De oploopavond van woensdag 20 juni, de laatste voor de 
zomerstop, wordt weer een bijzondere. De heer Lune uit 
Emmeloord geeft regelmatig lezingen over zijn tijd in Nieuw 
Guinea. Wij hebben hem gevraagd om dit ook voor ons te doen. 
Dus komt met velen naar deze avond om te luisteren en samen 
na te praten over dit onderwerp. 
Op 20 juni 20.00 uur, Hermantap in Enschede. 
Voor de koffie wordt gezorgd.

COM Noord Holland houdt op zaterdag 15 september  voor 
de 15e keer de Landelijke Wandelpuzzeltocht. Om jong en 
oud samen de dag te beleven wordt ook voor de 2e keer een 
motortocht georganiseerd door Noord-Holland (partners 
en kinderen van harte welkom). 

Ontvangst start en finish De Blinkerd, Heereweg 150 Groet 
(Schoorl). 

Programma:
10.00 uur is er ontvangst met koffie en cake.
11.00 uur is de indeling van de ploegen.
11.30 uur start van de wandeltocht, en de start motor-
toertocht.
Het bekende lunchpakket wordt verstrekt.
14.00 uur borreluurtje (voor eigen rekening)

16.00 uur nasimaaltijd en tombola.
Bij afscheid ontvangt u een leuke herinnering.

Inlichtingen (maandag tot en met vrijdag tussen 19:30 en 
20:30 uur) Frits Eckenhaussen: 06 42355132.

Deelname door inschrijving van € 17,50 per persoon ten 
name van Contact Oud Mariniers Rotterdam te Amsterdam
NL36INGB0007578273 onder vermelding van ‘Puzzeltocht 
Schoorl’ en namen deelnemers en adres ten behoeve van 
bevestiging. Deze informatie mag ook via de mail verstuurd 
worden naar: f.eckenhaussen@planet.nl

U krijgt de bevestiging thuisgestuurd.

www.mariniers-nh.nl

 
Afdeling Noord Holland

Beeld van de reünie. Generaal Mac Mootry maakt een praatje.

Klasgenoten MKS 60/5 bijeen.
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Oproep
Indien U in het bezit bent van het COM tenue: Blauwe blazer 
en grijze broek met Baret met glimmend anker – zwarte 
schoenen. Geef u dan op indien u beschikbaar bent om deel 
te nemen aan ceremoniële oproepen zoals bijvoorbeeld 
“Erewacht“ bij crematie of begrafenis van oud collega’s.  

Uit ervaring weet ik ondertussen dat het zeer moeilijk is om 
een delegatie te formeren zeker omdat dit allemaal op zeer 
korte tijd moet worden gerealiseerd.

Hoe fijn zou het niet zijn als wij enkele groepen mensen 
hebben die kunnen worden benaderd om deel te nemen aan 
een ceremonieel.
 
Indien u als lid van het COM Noord-Brabant hiervan de waarde 
inziet geef u dan z.s.m. op bij secretaris Noord Brabant onder 
vermelding van:
 
Naam – telefoonnummer – e-mailadres
 
Als er mensen zijn (denk bijvoorbeeld aan ex-tamboers en 
pijpers) die een trompet  of hoorn bespelen en het signaal  
‘taptoe en/of de lastpost’ kunnen spelen graag hierbij 
vermelden.

Hennie Paul
Secretaris COM Noord-Brabant

  
Afdeling Noord-Brabant

Onderafdeling Eindhoven

Voorjaarsactiviteit brengt ons in Groesbeek.
Elk jaar organiseert COM Eindhoven en omstreken een 
voorjaarsactiviteit. Dit jaar vond dit plaats op vrijdag 13 
april. Vanaf een verzamelpunt bij Eindhoven vertrokken 
we met 5 auto’s richting het Nationaal Bevrijdingsmuseum 
in Groesbeek. Daar werden we ontvangen door Maarten 
Dekkers. Na een kop koffie en een stuk appeltaart, startte om 
13.00 uur de COM VIP rondleiding.

Maarten Dekkers, inmiddels al 17 jaar betrokken bij het 
museum, startte deze rondleiding met een korte film over 
Market Garden. Hierna volgde we hem het museum in. In een 2 
uur durende rondleiding vertelde hij alle ins en outs. Vol passie 
vertelt Maarten over die tijd. Hij kan er echt mooie verhalen 
over vertellen. Ook begonnen toehoorders hun ervaring te 
delen over die tijd. De rondleiding eindigt in de Erekoepel. 
Bij einde van de tour, was dit een mooie gelegenheid om 
Maarten in het zonnetje te zetten. Het bestuur overhandigt 
hem een herinnering aan deze bijzondere rondleiding.

Hierna was het nog even poseren voor de groepsfoto en 
trokken we weer richting Eindhoven. Een einde van zo’n dag, 
is tevens weer een start richting een volgende activiteit.

Perry Foxen
Secretaris COM Eindhoven eo.

Bezoek aan de Joost Dourleinkazerne
4 april stond in het teken van een bezoek aan de Joost 
Dourleinkazerne (JDKAZ) op Texel, voor velen bekend terrein 
van de initiële opleiding en/of latere plaatsing. Vanaf Fort 
Harssens Den Helder werden de deelnemers per LCU naar de 
JDKAZ verscheept. Na ontvangst door KAPTMARNS Alberts en 
het nuttigen van koffie en cake, gaf plv. commandant MAJMARNS 
Bleker een informatieve presentatie over de huidige status 
en toekomstplannen van de Surface Assault Training Group 
(SATG), die op Texel is gevestigd. Vervolgens zette Sjaak Severs, 
voorzitter COM en met het gezelschap naar Texel meegereisd, een 
van de aanwezigen in het zonnetje. Mede door zijn verdiensten 
voor COM Noord werd Jaap Krikke officieel benoemd tot Lid van 
Verdienste. Na het nuttigen van de traditionele ‘Blauwe Hap’ 
en een rondleiding over de kazerne, werden de deelnemers 
per LCVP, onder begeleiding van meerdere FRISC’s naar Texel 
teruggevaren. Mede door het mooie weer en de gastvrijheid 
van het personeel van de JDKAZ, kunnen we terugkijken op een 
mooie dag op Texel. Jaap, nogmaals hartelijk gefeliciteerd met 
de benoeming tot Lid van Verdienste!

  
Afdeling Groningen-Drenthe 

en Friesland (COM Noord)

Jaap Krikke en voorzitter Severs te midden van het Noord-bestuur.

Jaarlijkse wandeling 
De COM Noord wandeling door het mooie Drentse en Groningse 
landschap. Route: Eelde, Paterswolde, Noordlaren, Midlaren, 
Zuidlaren, De Punt, Haren en Eelde.

De wandelgroep Noord.

Bericht van de penningmeester
In de afgelopen periode heeft de afdeling de facturen betreffende 
de bijdrage voor COM Noord aan de leden verstuurd en velen
hebben per ommegaande een bijdrage aan ons voldaan.
Hiervoor onze hartelijke dank. Er zijn echter ook enkelen, waarvan 
de bijdrage helaas nog niet is binnengekomen. Deze leden zullen 
midden juni van de Penningmeester een herinnering ontvangen. 
Indien u, als lid van Com Noord, geen factuur heeft ontvangen, 
kunt u ook naar aanleiding van dit stukje uw bijdrage overmaken 
op onze bankrekening bij de Regiobank, bankrekeningnummer: 
NL61RBRB0954624920 t.n.v. COM Noord onder duidelijke ver-
melding van de naam van het betreffende lid. Bij voorbaat onze 
hartelijke dank. Uw bijdrage stelt ons in staat om voor onze 
afdeling leuke activiteiten te blijven organiseren. 

Het Dagelijkse Bestuur van de afdeling Limburg heeft besloten 
om dhr. Wiel Crompvoets te voorzien van de onderscheiding 
“Blijk van Waardering”. Tijdens de ledenvergadering op 17 maart 
2018 werd de onderscheiding door de Voorzitter COM Nederland 
Shaak Severs uitgereikt. De heer Crompvoets is reeds meer dan 
50 jaar lid van de vereniging. Als bestuurslid van de onderafdeling 
de Mijnstreek kan er altijd een beroep op hem worden gedaan. Hij 
is vrijwilliger bij de Traditie Kamer Oud-Mariniers De Mijnstreek 
e.o. en staat ook regelmatig in de erewacht bij het afscheid van 
een van de Sobats. Voor de afdeling Limburg is dhr. Crompvoets 
de aangewezen persoon voor fanion drager tijdens de diverse 
Veteranendagen.

Bestuurswissel 
Tijdens de algehele ledenvergadering vond er ook een 
bestuurswissel plaats. De secretaris dhr. M. Verheijen heeft 
nu de functie van penningmeester en is bereikbaar via 
penningmeester.com.limburg@gmail.com.

  
Afdeling Limburg

Zijn plek als secretaris is opgevuld door dhr. R. Stollman (René). 
Hij is bereikbaar via secretaris.com.limburg@gmail.com of via 
telefoon 06-20723969.

R. Stollman
Secretaris Limburg 

Op de foto staan dhr. Crompvoets en dhr. Severs na de uitreiking 
van de onderscheiding. Mevr. Crompvoets werd voorzien van een 

bloemetje daar zij haar man altijd steunt bij zijn activiteiten.

Wandeltocht COM Gelderland Arnhem is een succes
Na de onderafdelingen Veluwe en Achterhoek werd dit 
jaar door de onderafdeling Arnhem een wandeltocht 
georganiseerd. Deze happening was op 12 mei jl. en er werd 
door 30 personen meegelopen. 
De tocht over 26 kilometer voerde door de bosrijke natuur en 
de vele parken rond Arnhem. Rond 09.00 uur verzamelden 
de deelnemers bij het Echoshome De Landing waar zij 
werden ontvangen met koffie of thee. Daarna was de start 
om 09.15 uur. Er werd onderweg twee keer een rustpauze 
ingelast, waarbij de deelnemers werden onthaald op koffie  
of thee met krentenwegge en eierkoeken, frisdrank en fruit. 

De tocht werd door alle deelnemers zonder problemen 
uitgelopen. Na binnenkomst weer bij het Echoshome werden 
de deelnemers onthaald op een consumptie en er werd 
afgesloten met voor iedereen soep met een broodje. Speciale 
dank gaat uit naar Ron Folman die deze wandeling had 
uitgezet en voor zijn vrouw die de koffie en thee verzorgde.
Enkele bestuursleden van de onderafdeling verzorgden de 
inrichting van de rustplaatsen met zitplaatsen en zorgden 
voor de versnaperingen voor de deelnemers. Er kan met 
trots worden terug gekeken op deze zeer geslaagde dag.

Bart Muis secretaris COM Arnhem

 
Afdeling Gelderland

Onderafdeling Arnhem

De groep uit Noord bij de landingsvaartuigen.
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In het vorige nummer zijn de mededelingen van Utrecht helaas 
niet geplaatst. Excuus van de redactie.

Op zondag 24 juni 2018 houden we weer een koffieochtend 
in ‘D Arthuizen in Leersum. Onder het genot van een heerlijk 
kopje koffie, u aangeboden door de afdeling, kunt u weer 
gezellig bijpraten. We rekenen weer op een goede opkomst 
zoals bij de Nieuwjaarsbijeenkomst. Ter afsluiting is er de 
mogelijkheid om deel te nemen aan een goed verzorgd 
chineesbuffet. Wilt u gebruik maken van dit chinees buffet 
dan zijn de kosten € 16,00 pp. Gaarne uw aanmelding 
en of u wel of niet deelneemt aan het buffet  sturen naar 
dickzijlstra@hotmail.com De betaling kunt u overmaken op 
rekening IBAN93 INGB 0001 3374 31 t.n.v. Penn. Contact Oud 
Mariniers A.K.Zijlstra.

Inloopavonden
Let op! De data van de inloopavonden zijn gewijzigd. Deze 
vinden plaats op 19 juni,18 sept. en 20 nov. Aanvang 19:00 
uur in de Gouden Bal van de VBHKaz. in Doorn. Ook andere 
afdelingen zijn welkom. De COM leden die op de inloop 
avonden komen, kopen bij binnenkomst munten à € 1,00 
st. Als de munten op de inloopavond over zijn worden deze 
weer terug gekocht voor ook € 1,00 st. Deze munten zijn 
alleen maar geldig bij de COM inloop avonden in het Gouden 
Bal. Dus u kunt ze niet opsparen en bijvoorbeeld gebruiken 
tijdens de COM Sportdag. De COM leden betalen 1 munt per 
persoon  voor het bittergarnituur die op deze avond wordt 
geserveerd. Aanmelding is verplicht in opdracht van de kaz.

cdt. Staat u niet op de lijst dan kan de wacht u weigeren. 
Opgave uiterlijk 3 dgn. voor de inloopavonden bij Arend 
Jansen van Jorksveld; erna@kabelfoon.nl 
Wij als bestuur verwelkomen u graag. 

Terugblik wandeldag
Op zondag 22 april is gewandeld op de Utrechtse Heuvelrug. 
Er was een mooie route uitgezet van 24 km waaraan dit keer 
20 lopers hebben deelgenomen. Helaas moesten 11 lopers 
door omstandigheden afzeggen. ’s Morgens om 9:30 uur 
hadden de eerste lopers zich al verzameld bij het Veteranen 
Instituut in Doorn en nadat alle lopers waren gearriveerd en 
koffie met cake hadden genuttigd zijn we van start gegaan. 
Uitgezwaaid door Sjaak en Inga Severs.

Eerst ging de tocht kris kras door de bossen van Doorn en 
vervolgens via Maarn over de Utrechtse Heuvelrug richting 
Leersum. Ter hoogte van het AZC De Hoogstraat hebben we 
het bosgebied even verruild voor het vlakke weidegebied. 
Daarna toch een klimmetje de Heuvelrug op om vervolgens 
via de uitkijktoren De Kaap weer af te zakken naar Doorn. 
Bij ons thuis in de tuin even op adem gekomen met een 
frisje/biertje, waarna we de laatste meters hebben afgelegd 
naar het Veteranen Instituut. Al met al een hele geslaagde 
wandeldag 2018.   Met dank aan het team verzorgers; Gerhard 
Bosma, Arend Jansen van Jorksveld (EHBO), Agnes Mudde-
Zumbrink en Dick Zijlstra.  Tot volgend jaar!!

Cees Mudde

De wandelgroep in Utrecht.

  

Afdeling Utrecht

Nieuwe COM-leden en donateurs
Nieuwe Leden
E. D. Westra   Burgum
J. Booij   Tilburg
A. van Eekeres   Soest
W. den Heijer   Tiel
P. E. Wolters   Olst
E. den Boer   Den Helder
P.B.A.van Rumpt   Rozenburg
B.P.A.J.v.d. Aa   Zevenaar
H. A. M. van Jaarsveld   Bodegraven
H. M. van Dijk   Utrecht
D. P. J. Ewijk   IJmuiden
T. van Keulen   Berkel-Enschot
J. Hackmann   Haaksbergen
J. ten Hove   Breda
I. Maussen   Mheer
L. Broks   Schijndel
N. J. v.d. Meijden   Heukelum
R. v.d. Ven   Oirschot
E. Lujan   Tilburg
N. Janssen   Holthees
M. Kooij   Breda
H. Tippe   Staphorst
E. van Dijk   Kampen
R. Nooij   Castricum
N. Janssen   Breda
C. de Koning   Apeldoorn
D. Hoogewerf   Hoogwoud
R. Braken   Sint Oedenrode
P. v.d. Schoot   Vught

N. Ippel   Werkendam
W. Bouman   Wijk en Aalburg
M. Otten   Lelystad
B. Schmal   Nuenen
T. Scholtens   Marum
S. Twilt   Arnhem
R. Hollart   De Meern
J. Kruidenberg   Weesp
B. de Lange   Harderwijk
M. Scherpenzeel   Den Haag
O. Uilenbroek   Tinte
J. Klerk   Lekkerkerk
C. Veldhuijs   Waddinxveen
D. P. J. Ewijk   IJmuiden
R. Stoffelen   Grave
A. J. H. J. Peijs   Sittard
F. H. A. Pauw   Apeldoorn
W. H. Martens   Arnhem
T. J. B. Wannet   Den Bosch
B. Stronks   Aalten
D. M. de Jong   ’s-Gravenpolder
R. A. A. Kerkhof   Rotterdam
A. A. Koster   Nederhorst den Berg
P. E. Leupen   Venray

Donateurs
M. Niemeijer   Den Haag
M. C. A. Dingemans   Putte
M. H. H. Kamp   Almelo
E. J. A. Pezik Pajoow   Den Bosch

Stuur deze kaart (of de verlangde 

informatie per brief) vandaag 

nog op naar: 

Ledenadministratie 

Vereniging Contact Oud- en 

actief dienende Mariniers

Ik verzoek ingeschreven te worden bij de vereniging Contact Oud- en actief dienende Mariniers

  als gewoon lid

  als buitengewoon lid

  als donateur

• Gewone leden  zijn uitsluitend zij die deel hebben uitgemaakt van, of als marinier nog actief dienen bij het Korps Mariniers.
• Buitengewone leden  zijn zij die dienen of gediend hebben bij eenheden van het Korps Mariniers, maar niet als marinier.
• Het donateurschap staat open voor eenieder  die zich aangetrokken voelt tot onze vereniging.

De jaarlijkse bijdrage van tenminste € 24,00  die ik direct na ontvangst van de contributienota 
zal overmaken, geeft mij recht op vijfmaal per jaar de toezending van Houwe Zo. 

Naam  :  

Adres  :

Postcode :   Woonplaats :

Telefoon : 

Email  :

Geboortedatum :

Datum in dienst :   Datum uit dienst :

Handtekening :   Datum  : - 20

Contact Oud - en actief dienende Mariniers

Aanmeldkaart

Ledenadministratie vereniging Contact Oud-Mariniers - p/a dhr. G. Goudkade - Antwoordnummer 7045 - 3430 VM Nieuwegein 
(postzegel niet nodig). Of per e-mail aan: ledenadmincom@planet.nl. 
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Correctie. In de Houwe Zo 2 van 2018 wordt gemeld dat P. W. de 
Vries is overleden op 7 januari 2017. Dit moet zijn 7 januari 2018.

Wij hebben de droeve plicht u in kennis te stellen van het overlijden 
van:

W. Kalkman, oud-marinier, op 17 januari 2018 te Rotterdam op 
71-jarige leeftijd.

N. J. H. van Hasselt, oud-marinier, onderscheiden met het 
Ereteken voor Orde en Vrede, op 14 februari 2018 te Amsterdam, 
op 91-jarige leeftijd.

J. P. G. Muller, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 16 februari 2018 te Voorburg, op 
86-jarige leeftijd.

Johannes Stephanus Paulus (Joop) Al, oud-marinier, op 17 
februari 2018 te Denia Spanje, op 81-jarige leeftijd.

A.N. Harteveld, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 21 februari 2018 te Terneuzen, op 
76-jarige leeftijd.

W. J. (Wim) Dona, oud-marinier, op 23 februari 2018 te Den 
Bosch, op 84-jarige leeftijd.

Heimen van Aperlo, oud-marinier, onderscheiden als Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau op 27 februari 2018 te Wijhe, op 
75-jarige leeftijd.

B. A. J. M. (Ben) Metsers, adjudant der Mariniers b.d. 
onderscheiden met het Ereteken voor Orde en Vrede, op 28 
februari 2018 te Tiel, op 86-jarige leeftijd.

C. A. Daalderop van Wiggen, oud-marinier,  onderscheiden 
als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, op 28 februari 2018 te 
Bosch en Duin, op 87-jarige leeftijd.

J. Koops, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-Guinea 
Herinneringskruis, op 1 maart 2018 te Papendrecht, op 87-jarige 
leeftijd.

Mr. H. L. J. Roelvink, oud-marinier, op 3 maart 2018 te Den 
Haag, op 87-jarige leeftijd.

Willem Lems, oud-marinier, op 4 maart 2018 te Krimpen aan de 
IJssel, op 80-jarige leeftijd

Evert Johannes Groos, oud-marinier, onderscheiden met het 
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 5 maart 2018 te Strijen op 
83-jarige leeftijd

J. Melgerd, oud- marinier, onderscheiden met het Nieuw-Guinea 
Herinneringskruis,  op 10 maart 2018 te Wormer, op 79-jarige 
leeftijd.

Dick Verkade, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 11 maart 2018 te Nieuwegein, op 
76-jarige leeftijd.

Theodorus Johannes (Theo) Driesen, oud-marinier, 
onderscheiden met het Ereteken voor Orde en Vrede, op 12 
maart 2018 te Hoorn, op 89-jarige leeftijd.

H. v.d. Brandt, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede, op 17 maart 2018 te Den Bosch, op 91-jarige 
leeftijd.

Gerardus Theodorus (Geert) van Wamel, oud-marinier, 
onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 21 
maart 2018 te Nijmegen, op 83-jarige leeftijd.

Ronaldus Johannes (Ronald) Janssens, oud-marinier, op 22 
maart 2018 te Roosendaal, op 60-jarige leeftijd.

H. J. K. Leugs, oud-marinier, op 22 maart 2018 te Reeuwijk, op 
73-jarige leeftijd.

W. Spijker, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken voor 
Orde en Vrede en van het draaginsigne  gewonden, op 24 maart 
2018 te Heerenveen, op 90-jarige leeftijd.

Dolf Massot, oud-marinier, op 26 maart 2018 te Maastricht, op 
76-jarige leeftijd.

L. G. van Dijck, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede, op 27 maart 2018 te Venray, op 89-jarige 
leeftijd.

H. Bruinsma, oud-marinier, op 28 maart 2018 te Elburg, op 
74-jarige leeftijd.

Nicolaas Marinus Maria (Nico) Kraan, Adjudant de Mariniers 
b.d., onderscheiden met de Eremedaille verbonden aan 
de Orde van Oranje-Nassau in Goud en het Nieuw-Guinea 
Herinneringskruis, op 29 maart 2018 te IJsselstein, op 74-jarige 
leeftijd.

G. T. van Wamel, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 29 maart 2018 te Nijmegen, op 
83-jarige leeftijd.

Jan D. Froentjes, oud-marinier vbd b.d. onderscheiden met het 
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 2 april 2018 te Delden, op 
74-jarige leeftijd.

J. B. Bremer, oud-marinier, op 6 april 2018 te Almere op 84-jarige 
leeftijd.

Adriaan Nicolaas (Adrie) Smit, oud-marinier, onderscheiden 
met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 6 april 2018 te 
Harderwijk, op 87-jarige leeftijd.

Paul Pezik Pajoow, oud-marinier, onderscheiden met het 
Ereteken voor Orde en Vrede, op 7 april 2018 te Eindhoven, op 
89-jarige leeftijd.

Lubert Rijndert (Luuk) Mouton, oud-marinier, op 10 april 2018 
te Amsterdam, op 84-jarige leeftijd.

M. P. Hoek, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-Guinea 
Herinneringskruis, op 11 april 2018 te Spijkenisse, op 83-jarige 
leeftijd.

Herman Mackaij, Kapitein der Mariniers b.d. onderscheiden 
met het Ereteken voor Orde en Vrede en het Nieuw-Guinea 
Herinneringskruis, op 13 april 2018 te Oisterwijk, op 92-jarige 
leeftijd.

J. H. Lowies, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 14 april 2018 te Medemblik, op 
86-jarige leeftijd.

Arie Beukelman, oud-marinier, op 15 april 2018 te Rotterdam, 
op 85-jarige leeftijd.

F. J. (Frits) van Wijk, oud-marinier, onderscheiden met het 
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 16 april 2018 te Schiedam, 
op 82-jarige leeftijd.

E. Joosten, oud-marinier, op 21 april 2018 te Son en Breugel, op 
75-jarige leeftijd.

H. H. Slaats, oud-marinier, op 23 april 2018 te Veldhoven, op 
89-jarige leeftijd.

Willem Jozef (Will) Rauwers, oud-marinier, onderscheiden met 
het Ereteken voor Orde en Vrede, op 25 april 2018 te Gaanderen, 
op 91-jarige leeftijd.

B. P. Hendriks, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede. en was hij Lid van Verdienste van onze 
vereniging, op 1 mei 2018 te Oakville Ontario Canada, op 
89-jarige leeftijd.

Nicolaas Joseph (Nico) Molenaar, oud-marinier, onderscheiden 
met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis op 3 mei 2018 te 
Castricum, op 80-jarige leeftijd.

Herman Kuiper, oud-marinier. Onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede, op 5 mei 2018 te Nunspeet, 90-jarige leeftijd.

J. J. F. W. v.d. Spek, oud-marinier, onderscheiden met het 
Ereteken voor Orde en Vrede, op 6 mei 2018, op 87-jarige leeftijd.

Mogen zij rusten in vrede.
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Vereniging Contact Oud- en actief 
dienende Mariniers 
Beschermheer de commandant Korps
Mariniers, brigadegeneraal Jeff Mac 
Mootry. De vereniging is Koninklijk 
goedgekeurd bij KB nr. 43 op 9 december 
1950. Ingeschreven in het Handelsregister 
bij de Kamer van Koophandel te 
Rotterdam onder nr. 40342652
Ledenbestand
De ledenstand per 9 mei 2018 is 6635 leden 
en donateurs.

Dagelijks Bestuur 
Voorzitter P.L.A. Kruithof
Vicevoorzitter Vacature
Secretaris C.J.W. (Kees) Wit, Willem 
Dreessingel 47, 4871 GW  Etten-Leur, 
M: 06-5317 7453, E: cjwwit@gmail.com
Penningmeester W.P.M. Karelse, 
E: w.karelse@telfort.nl 
Commissaris PR & Werving 
E. van de Griend, Watermolen 5, 
3352 TB Papendrecht, M: 06-51145461, 
E: egriend@gmail.com
Commissaris Algemeen 
P.D. Bosschart AA, Generaal van 
Heutszlaan 36, 7316 CJ Apeldoorn, 
T: 055-521 8687, E: pd.bosschart@chello.nl
Commissaris Buitenland & IV 
P.H. Lammens, T: 0168-476 380, 
E: blitcomnl@gmail.com
Vertegenwoordiger Commandant Korps 
Mariniers Mevrouw Deborah Meelis, 
E: daa.meelis@mindef.nl
Vertegenwoordiger Korps Mariniers 
AOOMARNALG T.R. Jacobs, 
E: TR.Jacobs@mindef.nl

Coördinator COM/CZSK 
H.F.M. (Dirk) van Schalkwijk, Van
Leeuwenhoekstraat 29, 1782 HL Den 
Helder, T: 0223-622 863; M: 06-4041 1533,
E: hfmvanschalkwijk@gmail.com
Coördinator RVA/Landelijk Bestuur COM
J. Hendrikse, Tuindorpstraat 10, 
7551 AT Hengelo, M: 06-1304 0155,
E: janenriahendrikse@home.nl
Coördinator Ceremonieel 
Mark J. Vereijken, Weth. C.E.Th. 
Vernooijstraat 10, 3945 BZ Cothen, 
T: 0343-573 920, 
M: 06-2064 1776; E: m.j.vereijken@vpmail.nl
Coördinator Nuldelijnsondersteuning
A. van de Broek, Han Hoekstrahof199, 
1628 WX Hoorn, T: 0229-504 866, 
E: broekvda@veteranen.nl

Ledenadministratie 
G. Goudkade, postbus 7119, 3430 JC 
Nieuwegein, T: 030-605 1718, 
b.g.g. M: 06-5494 1076, 
E: ledenadmincom@planet.nl 
Betalingen
Jaarcontributie in 2018 € 24,00 
op ING-rekening IBAN;
NL36INGB0000454981; BIC INGBNL2A, 
t.a.v. Penningmeester COM, Nieuwegein
Overige: ABN-AMRO-rekening IBAN;
NL44ABNA0595771246; BIC ABNANL2A

Correspondentie 
1. Opgave van nieuwe leden, adres-

wijzigingen en inlichtingen omtrent 
contributiebetalingen te richten aan de 

 ledenadministrateur 
2. Zaken de vereniging betreffende, richten 

aan de secretaris van het Dagelijks 
bestuur.  Adres zie hiervoor

3. Kopij: oproepen, ingezonden stukken 
en afdelingsnieuws richten aan de 
redactiesecretaris via 

 E: houwezo1665@gmail.com  
4. COM op Internet: 
 www.contactoudmariniers.com 
Stichting Sociaal Fonds/COM
Secretaris André W. Meijer, Struikheide 8, 
7841 GE Sleen, M: 06-5356 1079, 
E: andre@wemmenhove.net
Stichting Vrienden van het COM 
Voorzitter E. van de Griend, Watermolen 
5, 3352 TB Papendrecht, M: 06-51145461, 
E: griendevande@gmail.com
Secretaris P.H. Lammens, 
E: blitcomnl@gmail.com
Penningmeester  Vacature
Verkoop Marine- en Marinierssouvenirs 
en accessoires: 
B. Bontenbal, 06-14564727
Afdelingssecretaris
Groningen/Drenthe/ Friesland 
(COM-Noord) Secretaris Marko 
Schanssema, Zandhamel 2, 9403 XN, 
Assen, T: 0592-269 378 / 06-27234111, 
E: secretaris@comnoord.nl
Overijssel secretaris: H.A. Brouwer, 
Brecklenkamp 17, 7556 NV  Hengelo, 
T. 074-2424389, E: Ha.brouwer@home.nl
Gelderland W. Veenendaal, Gatherweg 13, 
8171 LB Vaassen, M: 06-2940 9446, 
E: wa.veenendaal2@gmail.com
Utrecht Gerhard Bosma, Rijsenburgselaan 
49, 3972 EH Driebergen, M: 06-52554379,
E: comutrecht@gmail.com
Noord-Holland a.i. F.W. Eckenhaussen, 
Oosteinde 6, 1151 BV Broek in Waterland, 
T: 020-403 1400, 
E: f.eckenhaussen@planet.nl
Zuid-Holland J. van den Berg (wnd), 
Cortenaerstraat 4, 3143 KB Maassluis, 
T: 010-591 8654, E: bergjong@caiway.nl 
Zeeland Xander Broekhart, Nieuwstraat 
61, 4501 BC Oostburg, T: 0117-451 195 
M: 06-1059 6022, E: mrx@zeelandnet.nl
Noord-Brabant Hennie Paul, De Hennepe 
276, 4003 AL Tiel; M: 06-2343 8568,
E: secretariaat@comnoordbrabant.nl 
Limburg Secretaris R.J.A.H. Stollman 
(René), Engweide 15, 6372 EV Landgraaf
M: 06-20723969
E: Secretaris.com.limburg@gmail.com
Penningmeester M.A.M. Verheijen 
(Maarten), Odamolenstraat 5, 6002 BR 
Weert, T: 0495-573 439, M: 06-4020 0368
E: Penningmeester.com.limburg@gmail.com 
Identiteitsgroep Marinier Commando
Mark J. Vereijken (secretaris en 
vicevoorzitter). Weth. C.E.Th. 
Vernooijstraat 10, 3945 BZ Cothen 
T: 0343-573 920  M: 06-20641776 
E: mariniercommando@gmail.com

Curaçao Cees den Otter, Villapark The 
Pearl KV8, Sta Catharina, Willemstad, 
Curaçao; T: 005999-7671306, 
E: cees@denotter.info
Australië Liaison-officer V. Scheenhouwer, 
4 Salwood Court, Pinbarren 4568 
Queensland Australië
E: dutchkiwi@skymesh.com.au
Canada A.I. John Appel, 
E: appeldemuinck@gmail.com
New Zealand contactadres Jan Krimp, 
55 Tilley Road, Paekakariki, 
E: jandhkrimp@gmail.com
Secretarissen Schietverenigingen COM
Friesland J.P. Brandt, Oude Postweg 4, 
8461 LL Rottum, T: 0513-626 114, 
E: joop.brandt@hetnet.nl
Groningen/Drenthe J. Poland, 
Oosterstraat 24, 7822 HE Emmen, 
M: 06-1320 4923, E: svcomgrdr@gmail.com 
Overijssel M. Tijhof, Lage Esweg 55, 
7441 AW Nijverdal, T: 0548-615 187, 
E: mannestijhof@hotmail.com  
Zeeland Gerrit Toerse, 
Ritthemsestraat 131, 4389 TE Ritthem, 
T: 0118-465 552, M: 06-4015 6547, 
E: secrcomsvzld@gmail.com
Oss F. van Brussel. Contact via P. van 
der Avort, Zilverzand 31, 5689 AD Oirschot, 
M: 06-2907 9596; 
E: secr.com.oss@gmail.com

Bovenstaande schietverenigingen zijn 
aangesloten bij de KNSA en verenigd 
in het Landelijk Overleg Orgaan COM-
schietverenigingen. (LOOCOM s.v.) 

Voorzitter LOOCOM Peter van Meurs
Secretaris Frans Schoots 
E: fransschoots@kpnplanet.nl 
Mariniersmuseum
Wijnhaven 7-13, 3011 WH Rotterdam,
T: 010-412 9600, 
E: info@mariniersmuseum.nl 
Openingstijden: di. t/m za. van 10-17 uur, 
op zon- en feestdagen 11-17 uur, 
voor actuele openingstijden zie 
www.mariniersmuseum.nl
Gratis toegang veteranenpashouders
Veteraneninstituut
Postbus 125, 3940 AC Doorn
T: 088-334 0050
E: info@veteraneninstituut.nl
Nummer Veteranenloket: 
088-334 0000 (24/7)
Veteranenplatform
Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn, 
T: 0343 474 141
E: info@veteranenplatform.nl

a
g

e
n

d
a

9 juni Reünie sport- en speldag Doorn
30 juni Nationale Veteranendag Den Haag
12 juli Veteranendag KM, Marine Saamhorigheidsdag, Den 
Helder
17 – 20 juli Vierdaagse Nijmegen
1 september Airborne Wandeltocht Oosterbeek
15 september Landelijke Wandelpuzzeltocht/motortocht 
Schoorl
18 september Prinsjesdag Den Haag

 Reguliere bijeenkomsten
Afdeling COM Noord (Groningen/Drenthe/Friesland)
Iedere derde maandag van de maand soosmiddag in de 
bunker van de Wapenbroeders. Ingang Be-Quickstadion aan 
de Rijksweg in Haren. Aanvang 14.00 uur. Contactpersoon 
Eildert Muntinga: 06-20398821.
Afdeling Overijssel
Op elke 3e woensdag van de maand houden wij 
oploopavonden, aanvang 20.00 u, locatie: Hermantap, Ystraat 
7523 HK Enschede, T: 053-455 5037. 
Onderafdeling Arnhem & omstreken
Iedere tweede maandag van de maand vaste contactavond
in de kantine van SC SML, Bakenbergseweg 256 in Arnhem.
Aanvang 19.30 uur. Info: Secretaris /ledenadministratie Bart 
Muis, Heeckerenstraat 64, 6882 DD Velp, T: 026-3648835, 
E: g.muis3@chello.nl
Afdeling Utrecht
Bijpraatavonden 2018 in de Gouden Bal van VBHKaz te Doorn: 
op 25 januari, 22 maart (inclusief ALV 2018 in de filmzaal), 21 
juni, 20 september en 22 november. Aanvang 19.00 uur. Ook 
andere afdelingen zijn van harte welkom. 
Let op! Aanmelding is verplicht, in opdracht van kazcdt.
Aanmelden via: erna@kabeltelefoon.nl 
Staat u niet op de lijst, dan kan de wacht u weigeren (in 
verband met verhoogde dreigingsniveau). Opgave tot uiterlijk 
dinsdag voor elke bijpraatavond.
Afdeling Noord-Holland-onderafdeling Amsterdam
Soosavonden op iedere tweede donderdag van de maand 
(m.u.v. de maanden juli en augustus) in gebouw ECA van de 
Marinekazerne Amsterdam. Alle avonden beginnen om 19.30 uur. 
Afdeling Noord-Holland-onderafdeling Almere
Soosbijeenkomst iedere laatste woensdag van de maand, 
m.u.v. de maanden juli en augustus. 
In gebouw ‘De Concertmeester van de Toonladder’, 
Kathleen Ferrierstraat 51, 1311 KH Almere. 
Aanvang 13.30 uur. Einde 15.30 uur. 
Te bereiken met lijn 7 van Connexxion, uitstappen 
bushalte Wim Kan plein. 
Voor informatie: Gerard Stoute, 
T: 036-533 2437 ma t/m vrij van 19.30 tot 20.30 uur. 
Afdeling Zuid-Holland-onderafdeling Drechtsteden
Iedere tweede donderdag van de maand (m.u.v. juli en 
augustus) soosavond in Paviljoen De Punt Badweg 10 te 
Dordrecht. Aanvang 19.00 uur 
Inlichtingen via E: comdrechsteden@gmail.com 
Onderafdeling Rotterdam
Sociëteit- en overige avonden op iedere derde dinsdag van 
de maand (behalve in sept.: 2e dinsdag) in Echo’s Home 
‘het Anker’ in de van Ghentkazerne aan het Toepad 120 te 
Rotterdam. De soosavonden beginnen om 19.00 uur.
Inlichtingen over activiteiten via commissaris activiteiten 
Adriaan van Westenbrugge E: activiteiten@comrdam.nl 
M: 06-48806642 of via de site www.com-rdam.nl.
Opgeven vooraf i.v.m. toegangsregeling.

Onderafdeling Den Haag
Iedere tweede dinsdag van de maand vaste soosavond 
in de Citadel van de Frederikkazerne, Van Alkemadelaan 
786, 2597 BC Den Haag. Legitimatie bij de poort verplicht. Inl. 
Joep Caminada: M: 06-24796096, E: joep.caminada@hetnet.nl 
Indien de deur van de Citadel gesloten is, dan contact 
opnemen met bovenstaand nummer.
Afdeling Zeeland
In november op de laatste woensdag van de maand oploop 
gezamenlijk met AVOM Zeeland in de Stationsrestauratie 
Vlissingen. Aanvang 11 uur, buffet nasi-maaltijd vanaf 
12.30, deelname donderdag voorafgaand opgeven bij Wim 
Weststrate, E: wewest@zeelandnet.nl; T: 0118-681 319. 
Kosten maaltijd € 5,00, af te rekenen bij binnenkomst. 
Drankjes betalen aan de bar, bier en fris ad € 2,00. 
De eerste oploop in 2018 valt op woensdag 28 februari. 
Die daarna elke laatste woensdag van de maand, 
m.u.v. juli, augustus en december. 
Opgeven bij Wim Slootmaker (secretaris AVOM) via 
T: 0113-372 055 of E: mslootmak@zeelandnet.nl 
uiterlijk vrijdag 12 uur in de voorafgaande week.
Onderafdeling Eindhoven
Veteranen inloophuis "De Treffer", Smitsstraat 17 in het 
centrum van Eindhoven is elke week open op: maandag 
van 14.00 tot 18.00 u, woensdag van 14.00 tot 18.00 u, 
donderdag van 14.00 tot 21.00 u en zaterdag van 12.30 tot 
17.00 u. De koffie is gratis. Verdere info Perry Foxen, secretaris 
onderafdeling Eindhoven, E: p.foxen61@outlook.com

Belangrijke websites
www.defensie.nl
www.marine.nl/marinierskapel
www.mariniersmuseumrotterdam.nl
www.contactoudmariniers.com
www.wjb.nu
www.rotterdamendemariniers.nl
www.korpsmariniersforum.nl
www.dutchmarinesbrotherhood.nl 
www.stichtingdutchmarines.nl 
www.avom.nl
www.dmrc.nl
www.ex-act.nl
www.keepthemlanding.nl
www.detorren.nl
www.veteranencuracao.net
www.mariniersnieuwguinea61-62.nl
www.ssdom.nl 

Optredens 
Marinierskapel zie de website:
www.marine.nl/marinierskapel

Agenda

Het was mooi 
weer tijdens de 
5 mei viering in 

Wageningen. 




