
Augustus 2019 – jaargang 70 nr. 4

Periodiek van het Contact Oud- en actief dienende Mariniers



 2   3

v
a

n
 d

e
 v

o
o

rz
itte

r
Voor u ligt alweer het 
vierde nummer. In mijn 
voorwoord wil ik graag 
uw aandacht vestigen op 
het volgende:

Reünie 
omgeven met 
Sport en Spel 
(15 juni)
De  jaarlijkse  Reünie 
omgeven met Sport en 
Spel is wederom een 
groot succes geweest. 
Helaas zat het weer in 

de ochtend ons wat tegen waardoor er nogal wat  bezoekers 
minder op het terrein aanwezig waren als in voorgaande 
jaren. Er was weer een zeer gevarieerd programma en voor 
ieder wat wils. Dankzij de steun van het Korps Mariniers 
kon het schietprogramma doorgang vinden. Het is nog niet 
gelukt om alle evenementen op een en dezelfde plek te 
houden waardoor er toch voor verschillende sporten wat 
minder aandacht is. Maar wat ik gezien en gehoord heb heeft 
iedereen zich weer goed vermaakt. Zie elders in dit blad het 
verslag. 

Helaas hadden niet alle mariniers gerelateerde verenigingen 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zich te presenteren 
op het netwerk plein, maar diegene die er waren hebben het 
als bijzonder positief ervaren. 

Statuten
Het passeren van de statuten is een feit en we zijn gestart met 
de aanpassing van de organisatie van onze vereniging.  Het 
Dagelijks Bestuur is vanaf nu het Bestuur en het Algemeen 
Bestuur en de Raad van Afgevaardigden gaan verder als 
Ledenraad. Op 2 juli is de Ledenraad voor het eerst bijeen 
geweest. In die vergadering hebben we afscheid genomen 
van de RvA- leden. De komende tijd gaan we nog tal van 
zaken oppakken, allemaal gericht op het toekomstbestendig 
maken van onze vereniging. Ik noem het Huishoudelijk 
Reglement, de aansluiting van identiteitsgroepen, de 
begroting in aangepaste opzet, het contributiestelsel, het 
verenigingstenue etc. etc. Kortom, met alleen de aanpassing 
van de statuten zijn we er nog niet. 

Leden
Na een jarenlange gestage daling van het aantal leden kan 
ik melden dat we weer groeien! In  mijn ogen nog niet snel 
genoeg, daarom roep ik iedereen op om  iedere mogelijkheid 
te benutten om onze vereniging te promoten en duidelijk 
te maken waar we voor staan. Tijdens het komende 
voorzittersoverleg gaan we daar een start mee maken.

Ook kan ik u melden dat er bijna dagelijks 
contributiebijdragen binnenkomen bij onze penningmeester. 
Maar dat neemt niet weg dat we nog van een flink aantal 
leden de bijdrage missen. Dus hoop ik op de steun van de 
voorzitters om onze leden op te roepen hun bijdrage te 
betalen maar U kunt natuurlijk ook zelf even nagaan of u de 
contributie 2019 al heeft betaald.

Ik begrijp dat nog niet bij iedereen duidelijk is dat de huidige 
lidmaatschapspas gewoon geldig blijft. Er wordt gewerkt 
aan een andere lidmaatschapspas maar dat vergt tijd en we 
kunnen nu eenmaal niet alles tegelijk. Als u uw contributie 
betaalt blijft u gewoon lid en hoeft u zich geen zorgen te 
maken en blijft u  de Houwe Zo in de bus krijgen.

Erelid E. Graaff overleden
Op 16 juli jl. is ons erelid KOLMARNS b.d. E. Graaff overleden. 
Bij zijn uitvaart verzorgden leden van Zuid-Holland, strak 
in het pak, de erewacht. Ik stel het erg op prijs dat wij als 
vereniging op deze manier hebben mogen bijdragen aan een 
waardig afscheid van ons erelid. 

Overige zaken
In 2020 gaat de DMRC 750 km door Nederland roeien en ik 
denk dat wij als vereniging,  met in bijna iedere provincie een 
afdeling, een grote mate van support kunnen leveren aan de 
roeiers. We gaan in overleg met elkaar om dit vorm en inhoud 
te geven.  

Volgend jaar staat ook de viering van de 355e verjaardag van 
het Korps Mariniers in de agenda. Op 12 december 2020 om 
precies te zijn. We  zijn  goed vertegenwoordigd in de stichting 
die de lustrumviering van de korpsverjaardag in 2020 gaat 
organiseren .

Vanaf dit najaar en ook in 2020 zullen op vele plaatsen 
herdenkingen plaatsvinden in het kader van 75 jaar 
bevrijding. Daar waar mogelijk proberen we daarbij te zijn.
Dit najaar vieren we op tal van plaatsen ook weer onze 
korpsverjaardag. Ik hoop velen van u daar te ontmoeten.

Piet Kruithof 

Voorzitter J. Bruning
Secretaris A. Booy, E: ariebooy@nhd.nl
Redacteur Wim Lenting, E: wimlenting@icloud.com, 
M: 06 – 54 76 00 76
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 aan de 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
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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.
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Inhoud Van de redactie Van de voorzitter

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

Foto voorzijde: Generaal MacMootry neemt 
de nieuwe wervingsposter van het COM in 

ontvangst op de Sportdag.
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In het vorige nummer van de Houwe Zo informeerden wij de 
lezers over de wijziging van de statuten. De nieuwe statuten zijn 
op 28 mei 2019 bij de notaris gepasseerd. Kort daarna is deze 
wijziging ook verwerkt in het Handelsregister van de Kamer 
van Koophandel en daarmee kent de vereniging nu een nieuwe 
structuur. Die moest nog bezegeld worden met een vergadering 
van de Ledenraad, het hoogste orgaan van de vereniging ter 
vervanging van de ‘oude’ Raad van Afgevaardigden RvA). Deze, 
voor de toekomst van de vereniging, belangrijke vergadering was 
op dinsdag 2 juli 2019 in de Van Braam Houckgeestkazerne te 
Doorn.

In zijn opening verwelkomde  voorzitter Piet Kruithof de leden 
van de Ledenraad en hij sprak de hoop uit dat de nieuwe 
Ledenraad het enthousiasme in de vereniging gaat verhogen. 
Verder meldde hij dat zich inmiddels twee identiteitsgroepen 
hebben aangemeld. Hun aansluiting bij het COM moet nog 
worden geformaliseerd. 

De vergadering had verder het gebruikelijke verloop. De 
verslagen van de RVA-vergadering van 6 december 2018 en 
van de extra vergadering  van 14 april 2019 werden behandeld 
en vervolgens gearresteerd. De jaarrekening COM over het 
verslagjaar 2018 werd door de penningmeester toegelicht en 
vervolgens werden aanvullende vragen door hem beantwoord.
De kascontrolecommissie meldde haar bevindingen en stelde 
de vergadering voor het bestuur en de penningmeester te 
dechargeren. Dit voorstel werd met applaus van de vergadering 
ondersteund aangenomen.

Tijdens de vergadering waren er waarderende woorden voor de 

organisatie van de “sportdag” (15 juni te Doorn), met name de 
goede sfeer werd zeer gewaardeerd. Minder positieve geluiden 
waren er te horen over de Nationale Veteranendag van 29 juni in 
Den Haag. De voorzitter herkende hier veel van en stelde dat het 
in 2020 beter zal moeten gaan. Hij gaat dat bespreekbaar maken 
bij de organisatie. 

Nadat de gebruikelijke agendapunten waren behandeld, vroeg 
Jan Hendrikse het woord als woordvoerder van de voormalige 
Raad van Afgevaardigden. Hij dankte de leden van de RvA voor de 
medewerking en hun steun voor de afgelopen periode. 

Ter markering van de laatste vergadering van de RvA 
overhandigde Piet Kruithof aan Jan Hendrikse een schildje als 
dank voor zijn inzet als woordvoerder. De 28 leden van de RvA 
die vanavond afscheid namen ontvingen na de vergadering een 
attentie van het bestuur als dank voor hun inzet.

Piet Kruithof sprak tot besluit van de vergadering de hoop uit dat 
de leden van de Ledenraad de achterban zouden terugvinden. 
Hij hoopte op goede ideeën en voorts op meer jeugd in de 
organisatie. Zo zal na de EVO ook de korporaalsopleiding worden 
geïnformeerd over de vereniging, mogelijk dat dat ook nieuwe 
leden oplevert. Hij deed een oproep om een verjonging van de 
eigen afdeling na te streven en ook eens andere elementen aan 
te brengen in de afdelingsactiviteiten.

Tot slot werd een foto gemaakt van alle aanwezige RVA-leden die 
afscheid namen.
 

Jan Bruning, voorzitter redactiecommissie Houwe Zo

Van het bestuur

Eerste vergadering nieuwe Ledenraad

De 30e jaarlijkse Reünie omgeven door Sport en Spel werd 
zaterdag 15 juni drukbezocht. In totaal waren er circa 434 
veteranen, 200 partners en 100 andere belangstellenden. 

Uit de evaluatie van vorig jaar kwamen veel positieve reacties. 
Vooral over de luchtkussenattracties op het hoofdveld waren 
zowel deelnemers als toeschouwers erg enthousiast. Het 
handboogschieten, dat voor de senioren in de plaats van 
luchtdrukgeweerschieten was gekomen, vonden de meeste 
seniorenteams ook een succes. Verbeterpunten waren er ook. 
Die verbeterpunten heeft de sportcommissie verwerkt. 

Het gebied rondom de bartent en stands werd omgedoopt tot 
Netwerkplein. Het leek een klein straatje met vele terrasjes. Het 
pistoolschieten 9mm kon ook weer doorgang vinden en voor 
iedereen waren de individuele attracties Spijkerbroekhangen, 
Blik werpen en Surfsimulator neergezet.

De wedstrijdorganisatie van deze dag is één groot team, 
bestaande uit 35 personen, waarvan 27 scheidsrechters, die zich 
beschikbaar gesteld hebben, 2 leden van het Rode Kruis, en de 
wedstrijdleiding. Ik wil hierbij allen bedanken voor hun inzet! Ik 
benoem dit keer de schietpuntcommandanten even bij naam, 
respectievelijk Alex Kreijl, Jan Driel, Jan Poland en Kees de Jong. 
Zij staan al een aantal jaar nagenoeg de gehele wedstrijddag op 
de schietbaan en maken gedurende de dag niet veel mee van 
wat er zich buiten de schietbaan allemaal afspeelt tijdens de 
andere spelen. Chapeau!

De deelnemers waren onderverdeeld in senioren met 12 teams, 
junioren met 4 teams (waaronder 4 à 5 jonge actief dienende 
mariniers per team toegevoegd), een aparte competitie voor 
dames jeu de boules met 3 teams en de dames oriëntatieloop 
met 2 teams.

Zaterdagochtend regende het pijpenstelen. Na 10:00 uur stopte 
de regen en werd het prachtig weer. De spelen konden starten. 
De meeste Junioren kenden de attracties van vorig jaar en 
wilden hun score verbeteren. Spannend dus, maar gaat het 
lukken? Op het hoofdveld stonden de toeschouwers de teams 
aan te moedigen.  Al rondlopende op het veld hoorde ik weer 
enthousiaste reacties van zowel toeschouwers als deelnemers. 
Ook dat er nu jonge actieve mariniers meededen was leuk om te 
zien. Lekker fanatiek bezig. Actief dienende - en oud-Mariniers 
samen in één team. 

De jeu de boules banen op het veld lagen er dit jaar prachtig 
bij. De woensdag voor deze dag had de hovenier op verzoek 
het gras zeer goed gemaaid. Dit jaar heeft de sportcommissie 
op verzoek van de senioren toegestaan dat voor jeu de boules 
voortaan niet drie maar zes teamleden zich mogen inschrijven 
zodat per wedstrijd drie teamleden van het team spelen en de 
andere 3 dan over het sportterrein kunnen lopen. Ook bij het 
handboogschieten dit jaar iets meer bekijks dan vorig jaar. Eerst 
stond nog het luchtdrukgeweerschieten op het programma, 
maar op verzoek - een aantal weken voor deze dag - van de 
meeste senior coaches, werd het handboogschieten. 

Coververhaal

Veel belangstelling voor 30e reünie omgeven door Sport en Spel

Fanatisme en gezelligheid in Doorn
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Vanaf 11:30 uur was er een luxe lunchpakket voor iedereen op 
het hoofdveld. Niemand hoefde meer te staan als hij/zij dat niet 
wilde. Na de lunch startten de middagonderdelen om 13:30 uur. 
Bij het Netwerkplein werd het reünie-gehalte verder omhoog 
geschroefd. 

Naast het COM waren aanwezig:  de Stands Veteranenfonds, 
Saamhorigheidsdiner Oud-Mariniers en de Dutch Marines 
Rowing Challenge (zijn o.a. op zoek naar nieuwe roeiers zodat 
hun sloepen met volle kracht de eindstreep van de challenge 
2020 kunnen halen; zie voor meer info de site www.dmrc.nl).
 

Voor iedereen was het mogelijk om recreatief bezig te kunnen 
zijn met een aantal spellen. De attractie surfsimulator en 
spijkerbroekhangen vond minder aftrek dan vooraf gedacht. 
Durfde men niet of…? 

In de middag kwamen diverse families naar de vrijgekomen 
attracties basketbalwerpen en doelschieten, hier werd 
meer gebruik van gemaakt. Zoals ieder jaar trekt het laatste 
onderdeel van de junioren, het touwtrekken, veel bekijks. Het 
wedstrijdsecretariaat was op dat moment al druk bezig om de 
overige middaguitslagen te verwerken. 

Na de finale van het touwtrekken en jeu de boules senioren 
gingen de toeschouwers naar de kantine waar het reüniegehalte 
verder werd opgeschroefd onder begeleiding van de muzikale 
omlijsting. De deelnemende teams volgden wat later. Dit jaar 
was op verzoek wederom de band Twist & Shout aanwezig. Het 
was wachten op de einduitslagen. 

Voor de prijsuitreiking maakte voorzitter Piet Kruithof van de 
gelegenheid gebruik om Arie van de Broek te benoemen tot 
Lid van Verdienste van de vereniging. Niet veel later waren 
de einduitslagen van het sportdagdeel bekend en kon de 
prijsuitreiking starten. De commandant van de VBHKAZ KLTZ 

H.M.J. van de Burgt was ook aanwezig en reikte samen met Piet 
Kruithof de prijzen uit. Dit jaar voor het eerst alleen prijzen voor 
plaats 1, 2 en 3. Voor de attractie surfsimulator, waar iedereen 
aan mee kon doen, kreeg de beste deelnemer een gouden 
medaille. 

En toen kwam er nog een verrassing voor mij. Ik werd door Piet 
Kruithof naar voren gehaald en kreeg een blijk van waardering 
omdat ik dit lustrumjaar  voor de 25e keer als coördinator de 
reünie (mede) organiseerde. 

Na de prijsuitreiking startte de barbecue op het terras van de 

  7 6

Generaal MacMootry neemt de nieuwe wervingsposter 
van het COM in ontvangst op de Sportdag.     
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kantine. Dit was weer prima verzorgd. De leverancier had zijn 
eigen personeel meegenomen. Keuze uit diverse soorten vlees 
en andere lekkernijen. 

Wederom dank Ed Bergman en compagnon! Tijdens het 
barbecueën gingen de zangeressen met gitarist zonder audio-
ondersteuning ook naar het terras en zongen op diverse plekjes. 

Zij speelden goed in om de mensen op het terras bij de zang te 
betrekken. Lekker meezingen. Het was drukker dan vorig jaar op 
de barbecue.

Grote dank van het COM en vooral van de wedstrijdorganisatie 
gaat uit naar Commandant  van de VBHKAZ  voor de 
gastvrijheid, de verzorging en de fantastische ondersteuning 
en samenwerking van de bemanning. Tot slot van deze dag 
kregen alle aanwezigen een leuke gadget in de vorm van een 
sleutelhanger-meetlint met Korpsembleem.

Rob Miltenburg
Lid sportcommissie COM

Supervisor COM-sportdagen

  9
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Tekst: Wim Lenting 

Robert Betsch uit het schitterende Oirschot in Noord-Brabant 
nodigde mij uit naar aanleiding van mijn zoektocht naar mariniers 
die de bevrijding van Nederland en die in Oost Indië hebben 
meegemaakt. Een zoektocht die mij verrassende inzichten en 
diepe emotie zouden gaan opleveren gedurende deze zoektocht.

En Robert Betsch wàs zo’n verrassing. Na een hartelijke ontvangst 
ging Robert samen met zijn zoon mij voor naar ‘zijn Mariniers 
Museum’. Een schitterend ingerichte kamer toonde mij alles 
wat des mariniers is. Van Marinier der derde klasse tot Generaal 
der Mariniers. In elke denkbare uitmonstering, de dagelijkse 
kleding en de ceremoniële uniformen. Waardevolle boeken, 
getuigschriften, foto’s, geschriften, munitie en wapens in alle 
modellen. Alles was aanwezig. 

Maar. . .  dan komt de grote verrassing voor mij:  Robert is nooit 
marinier geweest, maar was van jongs af aan al in de ban van de 
Mariniers, ‘Ons Korps’. 

Ik was volledig onder de indruk en was vergeten waar ik voor 
kwam. Tot dat een door Robert getoond battledress uniform mij 
weer bracht naar het doel van onze afspraak. Het verhalen over 
een jongen uit een arbeidersgezin die het brengt tot Kapitein der 
Mariniers.

Brigade
,,Het verhaal van de persoon waarover dit schrijven verder zal 
gaan, ben ik op het spoor gekomen door de aankoop van een 
zogenaamd tropentenue uit de brigade tijd”, vertelt Robert. ,,Dit 
tenue was helemaal compleet, bestaande uit broek en overhemd, 
jasje, stropdas en schuitje. Alles voorzien van de correcte 
emblemen, rangonderscheidingstekens en oude ‘torretjes’ 
zonder “Quo Patet Orbis” lint. Dit uniform had ik nog niet, dus snel 
via internet besteld. Bij aankomst bleek dat het uniform op naam 
stond van ene Theo Meert.

Na intensief zoeken vond ik Theo.

Uit het register van de burgerlijke stand van de gemeente 
Vlissingen blijkt dat op 8 juli 1903 rond drie uur in de middag, 
Adolphus Meert aangifte is gaan doen van een zoon, Theophilus 
Meert. Geboren uit een eenvoudig arbeidersgezin, dat het in die 
tijd niet breed zal hebben gehad.  

In 1924 meldt Theo zich in Rotterdam aan bij het Korps Mariniers. 
Hij is dan  20 jaar oud en wordt in 1929 bevorderd tot Korporaal 
der Mariniers.
 
Op 2 maart 1932 vertrekt Theo, na een periode op de korpsschool, 
met de Dempo naar Nederlands-Indië voor een periode van twee 
jaar. In Indië ontvangt hij dan, tijdens zijn verblijf op de Goebeng 
kazerne, zijn felbegeerde sergeantstrepen.  In 1934 vaart Theo 
met de Christiaan Huygens terug naar Nederland.

Op 10 mei 1940 valt Duitsland Nederland binnen en zal er voor 
Theo een heleboel gaan veranderen.

De oorlog kwam voor Theo steeds dichterbij. De zogenaamde 
Wonsstelling, een stelling in Friesland die nog vóór de afsluitdijk 
en het fort Kornwerderzand gelegen is, hield tot het middaguur 
van 12 mei stand. De Duitsers rukten vervolgens op tot de 
Friese kust van het IJsselmeer. De marine kwam in actie met het 
zogenaamde IJsselmeer flottielje, dat gericht vuur uitbracht op de 
Duitse troepen. Het gerommel van het geschut zal ongetwijfeld tot 
in Den Helder hoorbaar geweest zijn. Dit alles verloopt echter niet 
zonder verliezen. Hr. Ms. Friso wordt door Duitse bommenwerpers 
tot zinken gebracht. 

In het gedenkboek ‘Enys House’ valt te lezen dat om vier uur in 
de middag van 14 mei, de adelborsten bijeengeroepen werden en 

er medegedeeld werd dat dertig adelborsten onder leiding van 
Ltz. II De Vries en sergeant der mariniers Th. Meert zich zouden 
inschepen op de mijnenlegger Hr. Ms. Medusa en vervolgens 
zouden uitwijken naar Engeland. 

Onderweg wordt de Medusa ook nog tot twee keer toe aangevallen 
door Duitse vliegtuigen, maar beide keren wordt het schip gemist. 
Een mijnenlegger is gelukkig een relatief klein doelwit voor een 
vliegtuig.

In Engeland krijgen de adelborsten een landgoed toegewezen 
waar de opleiding tot officier voortgezet kan worden. Dit 
landgoed, met de naam Enys House, zal twee en half jaar lang 
Theo’s plaatsing worden. 

Op 13 oktober 1943 verlaat Theo Engeland om af te reizen naar 
Camp Lejeune bij de Mariniers Brigade. De verwachtte uitbreiding 
van het korps naar brigade sterkte moet begeleid worden door 
instructeurs en officieren. Van de laatste groep zijn er ongeveer 
200 nodig. Onderofficieren, waaronder Theo Meert krijgen de 
kans om deze opleiding te gaan volgen. Aangezien deze opleiding 
een stuk korter is dan de opleiding die vooroorlogs gegeven werd, 
worden de officieren die deze opleiding hebben gevolgd reserve 
officier. Op 14 juni 1944 wordt Theo beëdigd als 2e Luitenant der 
Mariniers Koninklijke Marine Reserve Oorlogsvrijwilliger (KMROV). 

Na terug te zijn geweest in Londen wordt Theo op 6 juni 1945 
opnieuw naar Quantico gezonden om op 1 juli van dat jaar 
bevorderd te worden tot 1e luitenant. 

Theo vaart met de Tabinta naar Nederlands Indië om daar 
toegevoegd te worden aan de Mariniers Brigade. Aldaar 
aangekomen is niet duidelijk aan welke onderdelen van 
de Mariniers Brigade Theo toegevoegd wordt. In het 
personeelsdossier staat alleen te lezen dat Theo in augustus 

1947 voorgedragen wordt voor bevordering tot kapitein der 
mariniers. Theo is op dat moment compagnies commandant van 
de stafcompagnie van het 1ste bataljon van de Mariniers Brigade. 

Op 28 februari 1948 vaart Theo met de Grote Beer terug naar 
Nederland. In oktober van dit jaar wordt Theo het Ereteken voor 
Orde en Vrede toegekend, gevolgd in oktober 1949 door het 
oorlogsherinneringskruis. 

Het jaar 1949 wordt in ieder geval een heel mooi jaar voor Theo 
aangezien hij op 18 mei van dat jaar, de Rotterdamse opbouwdag, 
Hare Majesteit koningin Juliana en Prins Bernhard mag begeleiden 
bij de inspectie van de erewacht voor het Rotterdamse Stadhuis. 
Het moet voor Theo als het hoogtepunt van z’n loopbaan bij het 
Korps gevoeld hebben. Als zoon uit een eenvoudig arbeidersgezin 
was het bereiken van een officiersrang al een zeldzaamheid. 

Dat hij op deze dag Hare Majesteit en de Prins mocht begeleiden 
was werkelijk de kers op de taart! Op 16 februari 1955 krijgt Theo 
eervol ontslag verleend.”

Het verhaal achter een uniform

De huidige uitstalling bij Robert; met als thema uniformen.

Het tropentenue van Theo Meert uit de MarBrig 
periode in Nederlands Indië.

Theo Meert (rechts vooraan met helm onder arm) met luitenant 
Pronk (links vooraan) op mars in de omgeving van Enys House.

Theo Meert begeleidt het koninklijk paar tijdens de inspectie 
van de erewacht op de dag van de opbouw in Rotterdam.
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Tekst: Ben Streppel

Op 29 juni verzamelden de leden van het Marinierskoor van de 
onderafdeling Veluwe zich in Ter Schuur en Barneveld. Het koor 
werd 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. 

In de Ridderzaal en op het Binnenhof vond de start van de 
Veteranendag plaats. De start kon op het Malieveld live gevolgd 

worden op een scherm. Zo’n 4000 veteranen defileerden voor 
Z.M. de Koning. Veel waardering voor onze veteranen, speciaal 
voor oud-marinier en COM-lid Henk Binnenkamp. Hij liep als één 
van de oudsten mee in het defilé. 

Op het hoofdpodium op het Malieveld vond het voorprogramma 
met “tour of duty artiesten” plaats, waarna aansluitend de 
koninklijke Militaire kapel optrad met zangeres Shirma Rouse. 

Vervolgens vond het optreden plaats van het ‘Marinierskoor 
Qua Patet Orbis’. Vanwege de hoge temperatuur werd van het 
standaard tenue afgeweken en werden de mouwen opgestroopt.

Er werden een 15-tal liederen gezongen. Ondanks de warmte 
was het enthousiasme er niet minder om. De tent was deels 
leeggestroomd. De bezoekers kozen voor de buitenlucht want 
hier kon men vanaf grote schermen het optreden volgen. Veel 
positieve reacties waren het resultaat. Om 17.30 uur werd het 
einde van deze dag aangekondigd. Het evenement was perfect 
georganiseerd. Het Marinierskoor is de organisatie zeer erkentelijk 
dat zij een eerbetoon mocht brengen aan alle veteranen voor hun 
inzet. 

Marinierskoor op Veteranendag 
in Den Haag

Tekst: Wim Lenting

In de Jac Perkstraat in Voorburg woonden drie jongens 
vlak bij elkaar die zonder het van elkaar te weten naar 
Nieuw-Guinea werden uitgezonden. 

Ruud Steffen ging in 1959 naar Manokwari waar hij 
de opleiding Bushtraining voor baru’s als een van 
zijn taken kreeg. Ruud heeft veelvuldig patrouilles 
gelopen met onder anderen Sergeant der Mariniers 
Hakkenberg. Ruud heeft in zijn Nieuw-Guinea tijd drie 
maal de 5 daagse tocht naar het Angi-meer gelopen. 

Henk Luijt ging in 1959 naar Fak Fak en Henk heeft 
daar als seiner/telegrafist verbindingen zijn term 
doorgebracht.

Stef Giebel was in 1961/62 in NNG en Stef was daar, 
waar om actie gevraagd werd. Stef heeft tijdens 
gevechtsacties zeer terecht bij de uitreiking van het Nieuw-Guinea 
herinneringskruis een extra ster gekregen. 

Maar nu terug naar de straat waar zij toen woonde. Een kleine 
straat met maar 20 woningen aan beide zijde; de Jac Perkstraat 
in Voorburg, een zijstraat van de Laan van Nieuwoosteinde. 
En in deze straat woonden naast en boven elkaar drie 
mariniers zeemilliciens. Pas jaren daarna werd door Ruud deze 
‘saamhorigheid’ ontdekt.

Henk is helaas zo’n 19 jaar geleden overleden en Stef woont 
momenteel in Herpen, Noord Brabant, waar Ruud nog steeds een 
goed contact mee heeft.

In 1968 is Ruud verhuisd naar Zwolle waar hij in 1990 nauw 
betrokken is geweest bij de start van het CO  in Zwolle. Hij heeft 
daar onder andere het contactblad opgezet dat vele jaren heeft 
bestaan en door ruim 300 oud-mariniers altijd zeer gewaardeerd 
is geweest. Vorig jaar is het COM in Zwolle samengegaan met het 
COM in Overijssel. 

Drie mariniers vanuit zelfde straat 
naar Nieuw-Guinea

Leden van de COM-
onderafdelingen Rotterdam en 
Den Haag vormden de erewacht 
bij de uitvaart van Eddy Graaff. 
Kolonel der mariniers b.d. Graaff 
overleed op 16 juli in Den Haag. Hij 
werd 96 jaar oud. 

Op 5 mei 1945 trad Graaff in 
dienst van de Binnenlandse 
Strijdkrachten. Al snel meldde hij 
zich aan bij het Korps Mariniers. Als 
officier diende hij in Nederlands-
Indië en Nieuw-Guinea. Tot zijn 

eervol ontslag in 1974 werkte hij op alle plaatsen in Nederland en 
op de Antillen waar marinierskazernes zijn. Eddy Graaff was ook 
een markant lid van het COM. 

Zijn laatste wens was dat de bloemen van de uitvaart naar het 
Indisch Monument in Den Haag zouden gaan omdat hij daar was 

geboren. De rouwstukken van het Korps Mariniers en het COM 
gingen naar het Oostplein te Rotterdam. 

COM Nederland wenst namens alle leden de nabestaanden 
sterkte toe met het verlies van hun dierbare.

COM-erewacht bij uitvaart Eddy Graaff

COM-detachement op Veteranendag in Den Haag.
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Reünies

Gepland

Reünie Mariniers en Vlootpersoneel die in Fakfak, voormalig 
Ned. Nieuw-Guinea hebben gediend. Ook zij die zich hierbij 
betrokken voelen zijn welkom.
 
Datum:  Zaterdag 2 november 2019
Locatie:  Wijkgebouw ”De Geseldonk” te Helmond

Info en aanmelding vóór 19 oktober bij:
J. v.d. Konijnenberg: tel. 0492-534102 of e-mail: 
jos.vd.konijnenberg@upcmail.nl
C. v.d. Pas: tel. 040-2546872 of e-mail: cvdpas@upcmail.nl
P. Postma: tel. 026-3612814 of e-mail: p.postma75@upcmail.nl
Alleen op aanvraag worden schriftelijke uitnodigingen verstuurd.

FakFak

  
Afdeling Flevoland

Van de afdelingen

Bestuursvergadering
De meest recente bestuursvergadering op 21 juni van 
COM Flevoland stond in het teken van twee belangrijke 
evenementen: 
       -    

       -     

Als onderafdeling van COM Nederland waren wij verheugd 
met de aanwezigheid van de landelijke voorzitter. Om te 
beginnen waren er bij ons nog enige onduidelijkheden, 
welke mooi konden worden “weggepoetst”. Zo werd voor 
ons weer op meerdere gebieden duidelijkheid geschapen in 
het landelijk beleid en kunnen we als afdeling weer verder 
de toekomst in. 

Voor onszelf heel belangrijk was de problematiek van het 
beheren van het ledenbestand en de daarbij horende 
bescherming van de personeelsgegevens en werden een 
paar financiële onduidelijkheden opgehelderd. Ook hoe het 
hoofdbestuur een en ander in de naaste toekomst graag wil 
zien en denkt te gaan aanpassen werd toegelicht door de 
landelijke voorzitter. 

Als “toetje” had hij ook nog het Fanion van Flevoland bij 
zich welke met het nodige ceremonieel is overhandigd aan 
de voorzitter. Net op tijd want met de Veteranendag om de 
hoek was het fysiek kunnen tonen van dit Fanion voor ons 

een zichtbaar teken van ons bestaan.

Een ander belangrijk punt op de agenda waren 
functiewisselingen binnen ons bestuur. Reden hiervan was 
dat de voorzitter gaat verhuizen buiten Nederland hetgeen 
zijn aanwezigheid belemmerd maar, zoals hij zelf aangaf, 
niet zijn betrokkenheid. We hebben hem beloofd dat we 
goed contact gaan onderhouden en hem met regelmaat op 
de hoogte gaan houden van ons reilen en zeilen in Flevoland. 

De vicevoorzitter heeft het stokje “ad-interim” overgenomen 
tot de eerstvolgende ledenvergadering, dan zal door de 
leden de nieuwe voorzitter worden gekozen. Hetzelfde 
hiervoor geldt voor de functie van vicevoorzitter. 

We hebben nog even stilgestaan bij de sportieve prestaties 
in Doorn. Als jongste telg van het COM hebben we toch 
een eervolle tweede plaats veroverd. Overige afdelingen 
wees gewaarschuwd, dit smaakt voor ons naar meer in de 
toekomst!

Ook is besloten dat we allereerst een duidelijker beeld 
moeten gaan scheppen in ons eigen ledenbestand. 

Daar gaan we allereerst nu even mee aan de gang en alle 
COM leden, woonachtig in de provincie waar we een adres 
van hebben zullen heel binnenkort een brief “op de mat” 
vinden.  

Aanbieden van het Fanion door de voorzitter van het  
COM Nederland
Overdracht van functies binnen het bestuur

Eerst keer sportdag
Zaterdag 15 juni 2019 was het dan zover. Het pas opgerichte 
COM-Flevoland ging voor de eerste keer als zelfstandige 
afdeling mee doen. Bij vertrek zat het weer tegen en dat 
beloofde niet veel goeds. Echter de weergoden waren ons 
goedgezind, bij aanvang van de spelen werd het droog en 
dat bleef het ook de gehele dag.  

Helaas waren er niet zoveel leden “uit de polder” die zich 
geroepen voelden om mee te doen. Dat is jammer. Hopelijk 
worden dat er volgend jaar meer en wij hopen met name 

ook op junioren. Die worden bij onze afdeling op dit moment 
node gemist.

Het was een prima dag voor onze afdeling. We hadden het 
goed naar ons zin. Genoeg sobats die we weer eens konden 
spreken en anekdotes konden worden uitgewisseld tussen 
de bedrijven door. 

Als nieuwkomer behaalde COM-Flevoland bij de senioren 
de 2de prijs. JEU DE BOULES: mw. de Roever 3de prijs 
ORIËNTATIELOOP: mw. Letlora en mw. Kruithof 1ste prijs.

Vacature
Het bestuur van COM-NH is op zoek naar een nieuw 
penningmeester. Zijn er leden die iets voor COM-NH willen doen, 
neem dan contact op met F. Eckenhaussen, 020-4031400 of  
06-42355132.

Zaterdag 21 september Landelijk Najaarsuitje
U kunt kiezen uit 3 activiteiten: 
     •

     •

     •
 
Ontvangst start en finish De Blinkerd, Heereweg 150 Groet 
(Schoorl). Inlichtingen van maandag tot en met vrijdag tussen 
19:30 en 20:30 uur en opgave voor 31 augustus 2019 bij Frits 
Eckenhaussen: 06-42355132.

Uitje naar de hoofdstad
Jaarlijks wordt namens het bestuur van COM Noord-Holland een 
zogenaamd voorjaarsuitje georganiseerd. Op 25 mei 2019 was 
het zover en de keuze was gevallen op Amsterdam. De opzet van 
het uitje was een gezellig samen zijn met als rode draad twee 
thema’s, namelijk Michiel Adriaenszn de Ruyter en de Gouden 
Eeuw.

De 41 deelnemers vertrokken om 11:30 uur voor een korte rondrit 
in het centrum van Amsterdam. Hierbij reden we ook langs de 
woning van Michiel de Ruyter, gelegen aan de Prins Hendrikkade 
131, met In de gevel een herdenkingstegel van onze Bestevaer. 

Na deze korte rit zijn we aan boord gegaan van een rondvaartboot 
en hebben een tocht van ongeveer 1 uur en 3 kwartier gemaakt 
over de Amsterdamse grachten. Het thema de Gouden Eeuw’ 
kwam hierbij ruimschoots aan bod. De stuurman/gids bleek 
iemand met verstand van zaken en veel humor. 

Aan het einde van de tocht vertelde 
hij eigenlijk met pensioen te zijn en 
speciaal voor deze trip te zijn gevraagd 
door zijn oude werkgever. In ieder geval 
was de vaartocht een succes waarbij 
de aanwezige geboren en getogen 
Amsterdammers vertelden dat zij plekjes 
hadden gezien en wetenswaardigheden 
hadden gehoord waar ze geen weet van 
hadden. 

Na de tocht was het met de bus weer terug 
naar het gebouw van de A.S.S.V. waar de 
familie Jonky Pelupessy (broer van onze 
post-actieve marinier Willem Pelupessy) 
een klasse nasi – bami hap had voorbereid. 
Nadat iedereen minstens twee borden vol 
had verorberd was het rond 17:00 uur tijd 
om huiswaarts te keren.

 
Afdeling Noord-Holland

Keezen het is een Oud-Hollands bordspel voor minimaal 2 
tot maximaal 8 personen. (Keezen is een soort Mens Erger 
Je Niet met kaarten/ Pesten). 
Knooppunten fietstocht over ± 25/30 KM. (eigen fiets / fiets 
huren)
Wandeltocht van ± 4,5 KM. (o.l.v. Piet Hof)
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Veteranendag Hellevoetsluit
Op uitnodiging van oud-marinier en wethouder Hans van der 
Velde uit Hellevoetsluis namen COM-voorzitter Piet Kruithof 
en zijn echtgenote plus een delegatie van COM Rotterdam deel 
aan de 11e veteranendag van Hellevoetsluis. 

Nadat wij waren verwelkomd  door de burgemeester van 
Hellevoetsluis volgde een lezing door veteraan Rick Torenstra. 
Hij vertelde tot in details over zijn opgelopen verwondingen 
bij een zelfmoordaanslag in Afghanistan,  waarbij hij een oog 
verloor en, na jaren later pas bleek, ook hersenletsel had 
overgehouden. Hij heeft twee maal deelgenomen aan de 
Invictus Games. Op deze manier heeft 
hij zijn traumatische herinneringen 
kunnen overwinnen. De zaal was 
muisstil en velen werden diep geraakt 
door zijn manier van vertellen.

Dan was het moment aangebroken 
om een bezoek te brengen aan 
het Veteranenmonument aan de 
Burgemeester van de Jagtkade. 
Daartoe waren een aantal heuse 
legervoertuigen ter beschikking en 
ging het in optocht, voorafgegaan 
door een antieke gewapende wacht, 
door de pittoreske binnenstad 
naar de Zeeheldenmuur, waar het 
door Peter Vermaat ontworpen 

Veteranenmonument staat. Nadat de verschillende kransen 
waren gelegd werd teruggekeerd naar het Cultureel Centrum 
waar de traditionele blauwe hap al klaar stond.

Na de maaltijd werd een lezing gegeven door veteraan 
Erik Krikke. Deze lezing was  gebaseerd op zijn boek over 
posttraumatische stressstoornis (PTSS), die hij opliep na 10 
weken Afghanistan.  Ook hij wist de toehoorders te ontroeren 
met zijn gedetailleerde verslag over zijn ervaringen als assistent 
chirurgie in het veldhospitaal in Tara Kowt.

Na deze lezing was er nog gelegenheid voor gezellig samenzijn 
met een  hapje en een drankje en kon teruggezien worden op 
een geslaagde Veteranendag.

Tekst: Adriaan van Westenbrugge 
Foto: Wil van Balen

Woensdag 16 oktober: Jaarlijks Uitje
Ook dit jaar organiseren wij weer een jaarlijks uitje. Deze keer 
staat op het programma een bezoek aan Rotterdam met daarbij 
de volgende activiteiten (tijden nog indicatief):
Mariniersmuseum (Wijnhaven, Rotterdam)
Aankomst, ontvangst met koffie/thee: 10.00-10.30 uur.
Bezichtiging expositie: 10.30-11:45 uur.
Vertrek naar Van Ghentkazerne (VGKAZ): 12.00 uur.
Van Ghentkazerne (Toepad 120, Rotterdam)
Ontvangst door Commandant VGKAZ, Ltkolmarns M. Posthumus: 
12.20-12.30 uur
Lunch (blauwe hap): 12.30-13.25 uur.
Middagprogramma VGKAZ, incl. bezoek aan de Traditiekamer en 
groepsfoto : 13.30-17.15 uur. Terugreis per bus: 17.15/17.30 uur.

Let op: In verband met logistieke en organisatorische redenen, 
kunnen maximaal 45 leden van COM Noord deelnemen. Indien 
er na opgave nog plaatsen over zijn, zal worden besloten of dit 
evenement ook voor partners wordt opengesteld.
Voor het jaarlijkse uitje vragen wij een eigen bijdrage van slechts 
€22,50 per persoon.

Opgave is vanaf vandaag mogelijk bij: Marko Schanssema 
(secretaris) via secretaris@comnoord.nl of 06-27234111 en Frits 
Sprenger (penningmeester) via penningmeester@comnoord.nl  
of 06-54312197.

Wanneer het aantal deelnemers bekend is, krijgt u van ons 
per e-mailbericht dat u per bank het verschuldigde bedrag 
kunt voldoen, zodat daarmee uw deelname is bevestigd. Wij 
verwachten u in augustus/begin september per e-mail te kunnen 
informeren.

Zaterdag 14 december: Viering Korpsverjaardag
Onze viering van de Korpsverjaardag vindt dit jaar wederom 
plaats bij Hotel Van der Valk Groningen-Hoogkerk. Start is al 
vanaf 16.00 uur tot 24.00 uur. Nadere details over het programma 
van onze Korpsverjaardag volgen nog!

Gezocht: vrijwilligers voor poule Lief & Leed
Om onze sobats op verzoek tijdens uitvaarten, crematie-
plechtigheden en/of begrafenissen vanuit COM Noord op 
passende wijze de laatste eer te bewijzen (inclusief ceremonieel 
indien van toepassing), zijn wij voor onze commissie Lief & 
Leed op zoek naar leden die wij als vrijwilliger aan een poule 
ten behoeve van uitvaartplechtigheden kunnen toevoegen. 
Wij hopen een poule van circa 12 leden te kunnen vormen, die 
inzetbaar zijn.

Na aanmelding kunt u voor een plechtigheid worden gevraagd of 
u beschikbaar en inzetbaar bent. Wanneer wij de poule hebben 
samengesteld, zal een moment van introductie, instructie, 

ceremonieel en oefening worden ingeroosterd. 
U kunt zich aanmelden bij onze secretaris Marko Schanssema: 
secretaris@comnoord.nl en Lief & Leed-coördinator Kees de 
Jong: c.dejong29@telfort.nl Wij hopen op uw op aanmelding.

Afscheid van onze Raad van Afgevaardigden
Op 2 juli vond de laatste RvA vergadering COM in Doorn VBHKAZ 
plaats. Er werd officieel afscheid genomen van alle RvA leden, 
waaronder Eildert Muntinga, Marc Orth en Arie-Jan Baauw 
van COM Noord. Met de nieuwe Statuten COM hebben we nu 
een Ledenraad. Ledenraad COM Noord wordt ingevuld door 
voorzitter André W. Meijer en de leden Marc Orth en Arie-Jan 
Baauw.

2e Plaats bij de Junioren 8e plaats voor de Senioren
COM Sportdag 2019 met het onderdeel Touwtrekken waarbij het 
team van COM Noord nog steeds de 1e plaats weet te pakken!

  
Afdeling Groningen-Drenthe 

en Friesland (COM Noord)

Touwtrekken COM Noord.

RvA leden Marc Orth, Arie-Jan Baauw en Eildert Muntinga.
  

Afdeling Zuid-Holland

Legion of Honor Award voor IMC-voorzitter
Op 3 mei vond in de Lutherse Kerk te Woerden de 
uitreiking plaats van de Legion of Honor Award aan Marcel 
Koopmans, voorzitter IMC. Net na 11.15 uur startte het 
officiële programma met een toespraak door Nico van 
der Steeg, gevolgd door muziek voor de drager van de 
groene mariniersbaret, The Ballad of the green berets. 
Hij introduceerde het verhaal van de oorsprong van de 
vrijwillige organisatie Chapel of Four Chaplains, die dateert 
van 3 februari 1943.  

Er waren 4 geestelijken om het leven gekomen toen een 
Duitse U-boot een oude kustvaarder, vol met 900 US 
militairen, torpedeerde op weg naar Groenland. 

Er vielen in totaal 668 doden. De 4 legergeestelijken werden 

later geëerd voor hun daden. Zij hadden door zelfopoffering 
ervoor gezorgd dat anderen nog gered konden worden met 
hun reddingsvesten. Zij gaven hun reddingsvest weg. Later 
zijn deze chaplains geëerd met o.a. een glas in lood plaat in 
het Pentagon. Het werd een award in 1951 voor mensen die 
zich buitengewoon hadden ingezet voor de mensheid. Zij die 
in aanmerking komen, hebben moed trouw en opoffering 
getoond. 

De Legion of Honor Award werd uitgereikt door 
burgemeester Victor Molkenboer van de gemeente Woerden. 
Hij beschreef welke inzet had gezorgd dat M. Koopmans 
werd voorgedragen. Marcel Koopmans was beroepsmarinier 
tussen 1966 en 2001 bij het Korps Mariniers en verliet de 
Marine als Kapitein der Mariniers. Hij was in 1991 in Irak en 
zorgde daar voor de voedseldistributie en het implementeren 
van de infrastructuur.  Hij maakte ook deel uit van andere 
Vredesmissies, o.a. in 1992/1993 naar Cambodja. Marcel is 
voorzitter van de Identiteitsgroep Marinier Commando van 
het COM NL. Hij zorgde voor de herdenkingen bij het Korps 
Mariniers, was drijvende kracht bij de uitvaart van Ted 
Meines en organiseerde concerten voor veteranen. 

  

Identiteitsgroep Marinier Commando
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Afdeling Noord-Brabant

Brabant reünie
Het COM Noord-Brabant houdt de jaarlijkse Brabant reünie 
op zaterdag 2 november. De plaats van handeling is dit jaar de 
vliegbasis Gilze-Rijen, Rijksweg 121, 5121 RD Gilze Rijen.
Het programma van deze dag ziet er als volgt uit:
  * 11.00 uur
  * 11.15 uur

  * 12.30-14.00 uur 

  * 14.30 uur
  * 15.15 uur
  * 16.00 uur
Zoals gebruikelijk zal deze dag muzikaal worden opgeluisterd.
Deze dag kost u € 17,50 per persoon. Deelnemers maken voor 
21 oktober een geldbedrag van € 17,50 per COM-lid, partner en/

of introducé, over op rekeningnummer NL55INGB0007576379 
ten name van Contact Oud Mariniers afdeling Brabant onder 
vermelding van: Reünie 2019, uw voor- en achternaam, 
geboortedatum en de persoonsgegevens van uw partner/
introducé.

Let op: U dient ook het nummer van uw ID-kaart/paspoort te 
vermelden op de inschrijving. Omdat wij te gast zijn op een 
militair complex is het uit veiligheidsoverwegingen nodig dat 
wij vooraf alle namen hebben van onze gasten. Staat uw naam 
niet op de deelnemerslijst dan mag u het kazerne terrein niet 
op. Meld u zich bij binnenkomst aan de poort met een geldig 
legitimatiebewijs (paspoort/ID-kaart/rijbewijs). 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Secretaris COM 
Noord-Brabant: secretaris@comnoordbrabant.nl

Nieuwe COM-leden en donateurs
Nieuwe Leden
J. Boshuizen   Rotterdam
W. Vuijst  Harskamp
M. van Leeuwe  Rotterdam
E. A. Vagevuur  Zutphen
T. Schonenberg  Nijmegen
M. Kraan  Deventer
H. Smit  Wommels
G. Bentvelzen  Almere
W. Cuperus  Sneek
M. ten Brummeler  Berkel en Rodenrijs
D. Brouwer  Rhenen

J. A. Brankaert  Weert
P. J. Stolk  Zwijndrecht
P. Pubben  Beugen
M. Wesselink  Den Helder
C. van Kuik  Naarden
H. Budding  Veenendaal
P. Raijmann  Beekbergen

Donateurs
F. van Ipenburg  Zoetermeer
Prof Dr H A van Brakel           Hendrik Ido Ambacht
P. Kop  Venhuizen

  
Afdeling Gelderland

Onderafdeling Veluwe
Herdenking bemanning
Oud-mariniers van de afd. Veluwe brachten een eresaluut ter 
nagedachtenis aan de bemanning van de Short Stirling die 
op 16 december 1942 neerstortte in het Gortelse bos. 

Op zaterdag 6 april was er een herdenking. Het blazen van 
The Last Post werd gevolgd door één minuut stilte. 

Hierna werden de volksliederen van Nederland en Engeland 

gespeeld en vond de bloemlegging plaats, gevolgd door 
een eresaluut van de oud-mariniers. Een indrukwekkende 
ceremonie.

Tekst: J.W. van Zoest
                                                                                                                              
Even voorstellen, wij zijn de oud MP’ers Hans Verasdonk 68-5, Theo 
van Deursen 68-6, Joop Zweers 69-1 en Jan Willem van Zoest 68-
5. Vijftig jaar geleden dienstmaatjes bij het Korps Mariniers en als 
MP’ers gestationeerd op het gouvernement “fort Amsterdam” in 
Curaçao. Door de door Jan en Vera Hartog-Groot georganiseerde 
MP-reünies hebben die vier de laatste jaren weer meer contact 
gekregen en onderhouden. Voor Hans was dat echter een beetje 
gecompliceerd, hij woont namelijk met zijn Finse echtgenote in 
midden Finland, ergens tussen de vele meren en dat is niet naast 
de deur.

Nadat we vorig jaar met drie van ons en de bijhorende vrouwen 
een weekendje hebben doorgebracht in Maastricht kwam het idee 
om Hans en zijn echtgenote in hun thuisland op te zoeken. Hans 
is nu een genationaliseerde Fin. Het werden 8 dagen, bovendien 
wilden we ook wat Finse cultuur snuiven. Er was echter wel een 
voorwaarde aan verbonden: we mochten niet alleen gaan, de 
dames wilde ook graag mee. 

Hoewel de winterperiode in Finland heel bijzonder kan zijn 
hebben we in overleg met Hans in verband met die extremen toch 
maar gekozen voor het voorjaar. Samen hebben we een datum 
in mei geprikt een vliegreis gezocht, geboekt en bovendien ook 
maar gelijk een acht persoons busje gereserveerd. Iedereen was 
verheugd dat alles zo vlotjes verliep. 

Theo, die 50 jaar geleden op Curaçao beschadigde en vergeelde 
MP helmen opknapte en voorzag van een nieuwe witte laklaag 
en rode MP beschildering had bij gelegenheid vooraf vier stuks 
nieuwe witte potten gemaakt. Hij wilde per se daarvan een foto 
met ons alle vier.

De ontmoeting op de eerste dag in het “Scandic Grand Marina 
hotel” Helsinki was geweldig. Alsof we wekelijks bij elkaar 
kwamen. Aansluitend hebben we het veerpontje gepakt naar 
het forteneiland Suomenlinna en na een fikse wandeling onder 
leiding van Hans genoten van een Fins welkomstdiner.  
We waren verbaasd dat Hans de Finse taal vloeiend spreekt 
en verbluffend veel weet van Finse historie, cultuur, natuur en 
gewoontes. 

Tijdens de wandeling en het diner kwamen de verhalen los. Wat 
opviel was dat de opstand van 30 mei 1969 in Willemstad, beleeft 
vanuit het gouvernement “Fort Amsterdam”, door eenieder 
anders was ervaren. Ook herinnerden we ons nog veel van onze 
maten, zoals John en Fred Buijs, Henk Meijer, Jan Hermsen, 
korporaal Levering en natuurlijk ook veel andere die in jaren 1968 
en 1969 op “fort Amsterdam” diende. Dus als iemand ze kent of als 
ze het zelf lezen; laat iets van je horen. 

Op 9 oktober is er weer een MP- reünie. Deze keer in de Kon. 
Marechaussee Willem 111 kazerne in Apeldoorn aanmelden kan 
bij Jan en Vera Hartog-Groot (j.hartog468@kpnmail.nl).

Vier oud MP’ers vinden elkaar 
na 50 jaar in Finland
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Ontvangst gasten met koffie/thee en cake
Welkomstwoord en opening door de 
Voorzitter
Nuttigen nasi hap en verkoop lotjes voor 
loterij
Huldiging jubilarissen indien van toepassing
Trekking loterij
Sluiting door voorzitter
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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 € 24,50  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. 

Geïnteresseerd? Meldt u zich dan vrijblijvend aan voor een  
open dag in 2019 op maandag 4 februari, maandag 13 mei, 
maandag 2 september, maandag 2 december.

Het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek 
te Arnhem organiseert open dagen voor wie overweegt in het 
militair tehuis te gaan wonen. U kunt het leven in Bronbeek van 
dichtbij ervaren en kennis maken met zijn bewoners. U wordt 
geïnformeerd over alle voorzieningen en de relatief gunstige 
bijdrage in de verzorgingskosten.

Kijk voor de toelatingsvoorwaarden op www.bronbeek.nl  of vraag 
een informatiemap aan. Er zijn ook mogelijkheden voor tijdelijke 
opname van veteranen.

Contact
Zorgmanager Bronbeek Arnhem |  (026) 376 35 55

Foto:  

Samen met Veteranen 
wonen op een landgoed

- Advertenties - 

Wandelaars nodig voor 40 km groep 
Vierdaagse

Na een goede voorbereiding en het maken van de noodzakelijke 
trainingskilometers moesten dit jaar helaas toch een aantal 
mannen om verschillende redenen de Vierdaagse aan zich 
voorbij laten gaan. Daardoor was het zelfs tot vlak voor de start 
van dit geweldige wandelevenement onzeker of we ook dit jaar 
met een 40km groep konden deelnemen. 

Elf man is het namelijk het minimale aantal lopers voor het 
vormen van een groep. We hadden geluk en konden ook dit jaar 
weer een 30km (19man) en een 40km groep (12 man) formeren.

De 4-Daagse begon op zondagmiddag 14 juli met het houden van 
de Vlaggenparade. De route van de Vlaggenparade liep door de 
binnenstad van Nijmegen. Op deze wijze konden de militaire- 
en burgergroepen zich presenteren aan het enthousiaste 
toegestroomde publiek. De parade eindigde op de Wedren waar 
de Vierdaagse marsleider de heer H. Sackers de 103e 4-Daagse 
officieel voor geopend verklaarde.

Op maandag 15 juli vonden de aanmeldingen plaats, zo ook van 
ons COM detachement. Vriendschappen werden weer verstevigd 
en wandelervaringen in herinnering gebracht. Vervolgens zocht 
een ieder zijn logeeradres op om zich te settelen en gereed te 
maken voor de komende wandeldagen. Gek genoeg, en dat 
overkomt vrijwel elke deelnemer, komt er van slaap zo’n eerste 

nacht niet veel terecht. Een gezonde spanning ….hoe zal het 
gaan….heb ik alles….ben ik op tijd wakker…., zijn hiervan toch 
wel de oorzaken.

De wandeldagen zijn in ons COM detachement bij zowel de 
30km-als 40km groep uitstekend verlopen. Met als hoogtepunt 
de laatste dag de binnenkomst op de Via Gladiola. 5,7km lang te 
worden toegejuicht door duizenden mensen maakte ook dit keer 
een geweldige indruk. En vanzelfsprekend als je voor de eerste 
keer hebt meegelopen. Vergeten was de pijn en vermoeidheid. 

Op het einde “hoofd rechts” de groet aan de marsleider en 
militaire hoogwaardigheidsbekleders. Om vervolgens de 
operatie “stofwolk” in gang te zetten en te worden herenigd met 
familie en vrienden. 

Het was weer een fantastische Vierdaagse. Tevreden ben ik 
zeker en geeft mij de energie om alweer in december met de 
voorbereidingen te beginnen voor volgend jaar. Ook bedank ik de 
COM lopers voor hun inzet, sportiviteit, saamhorigheid en het in 
mij gestelde vertrouwen.   

Belangrijke oproep: Al 34 jaar namen we deel met een 40km 
groep aan dit Vierdaagse wandelevenement, echter komen 
we nu met deze groep in de gevarenzone. We kunnen als COM 
gewoon niet wegblijven. Zijn er onder de COM leden die volgend 
jaar van de partij willen zijn geef je op.E-mai:l c.mudde@ziggo.nl

Cees Mudde

Diversen

Bezoekdagen kazerne Doorn

De Van Braam Houckgeestkazerne houdt in 2020 drie 
bezoekdagen met een reüniegehalte. De data zijn de 
woensdagen 25 maart, 1 juli en 14 oktober. Er kunnen maximaal 
50 mensen per dag komen. Aanmelden bij de kazerne adjudant 
en Off van Politie:  CW.vd.Put@mindef.nl, M.v.Veen@mindef.nl
In de mail e namenlijst toevoegen. Dit geeft geen garantie tot 

deelnamen op gewenste datum. Aanleveren uiterlijk 3 weken 
voor bovengenoemde data. Het programma begint om 09:45 uur. 
Er is een presentatie mbt huidige Korps Mariniers, een wandeling 
over het terrein,  nasi hap eten en  aperitief in de Longroom.  

Lunch en versnaperingen zijn voor eigen rekening en kunnen 
uitsluitend met pin voorzien van pinchip voldaan worden. 
Geldige legitimatie is nodig bij toegang tot het kazerneterrein.



 22   23

Kruis van Verdienste voor oud-marinier

Marinier 1 algemeen Thomas aarzelde op missie in Mali geen 
moment en opende het vuur op een aanstormende pick-up. 
Hiermee voorkwam hij erger, veel erger. Dit leverde de inmiddels 
oud-marinier het Kruis van Verdienste op. Bij de ceremonie 
op het Binnenhof stond hij schouder aan schouder met drie 
landmachtmilitairen die het Bronzen Kruis kregen opgespeld 
voor acties in Afghanistan. 

Marinier Thomas maakt in 2015 deel uit van de Special 

Operations Land Task Group. In de vroege ochtend maakt de 
eenheid zich klaar voor vertrek en zien de mariniers een pick up 
aan komen rijden. De auto verandert van koers en rijdt plots met 
toenemende snelheid recht op de groep militairen af. 

Terwijl Thomas zonder fysieke dekking achteruit loopt, vuurt hij 
gericht op de geblindeerde ruiten van de snel naderende auto. 
Het voertuig komt op slechts 25 tot 30 meter van de mariniers tot 
ontploffing en Thomas wordt samen met enkele collega’s door 
de drukgolf omvergeworpen. De pick up bleek met ca. 100 kg 
springstof te zijn uitgerust om een zelfmoordaanval uit te voeren.

Koninklijke onderscheidingen

Marinus Vuijk (Ltzvkmarns 2 b.d.) uit Goes is onderscheiden 
als Ridder in de orde van Oranje Nassau. In 1986 was hij al 
onderscheiden met de eremedaille in goud met de zwaarden.

Martin Bakker uit Langedijk is onderscheiden als Ridder in de 
orde van Oranje Nassau. De oud-marinier ging met de 22 inco in 
1962 naar Nieuw-Guinea.

Marinus Vuijk uit Goes. Martin Bakker uit Langedijk.

Trofee schietbaan 
Curaçao

Op 25 mei werd op de 
schietbaan “Daou Shooting 
Range” te Curacao weer om de 
Piet Dijk/Nico Krediet trofee 
gestreden. Acht oud-mariniers 
namen het op tegen acht actief 
dienende mariniers. 

Na het inschieten moesten er 10 
schoten liggend en 10 schoten 
knielend gevuurd worden op een 
doel 100 meter verderop.
Er werd geschoten met een M16, 
cal. 5.56mm.

Nadat de scores van de teams waren opgemaakt was het de 
vraag wie er nu  met de trofee naar huis ging. Het was het team 
actiefdienenden dat met de eer ging strijken. 

Het team bestond uit: Kaptmarns. Ted Braam, Aoomarnalg Dick 
Neelen, Smjrmarnalg. Patric Elfering, Smjrmarnalg. Marijn Meijer.

Oud-marinier Dolph van Stapelen kwam als beste schutter uit de 
bus met 174 punten.

Roeiers gezocht

De mannen van de Dutch Marines Rowing Challenge zoeken 
roeiers voor een tocht van 750 km langs Vlissingen, Roermond, 
Zwolle, Almere, Culemborg en Rotterdam. De monstertocht 
wordt in 2020 gehouden. 

Voorzitter Peter Berckx: ,,Dit wil je niet missen. Onze grootste 

roei challenge ooit met een afstand van 750 km door heel 
Nederland. Doe mee aan deze unieke fysieke topprestatie 
en verleg je grenzen. Wij roeien vanuit verbondenheid voor 
onze buddy’s in nood. Geef je op als roeier, help ons over de 
eindstreep en steun het goede doel: stop PTSS en steun het 
onderzoek en onze buddyhonden.’’

,,Ga naar www.dmrc.nl of bel Peter Bercx 06-532 419 58.”

Rondleidingen op Curaçao en Aruba

Mariniers, we kunnen weer naar onze geliefde bestemmingen op 
de Marine Basis Parera, de Marine Kazerne Suffisant, Steunpunt 
Kustwacht Hato op Curaçao en de Marine Kazerne Savaneta op 
Aruba.

Dankzij positieve gesprekken met alle betrokken van Defensie, 
het CZMCarib en het Korps Mariniers en de Koninklijke Marine 
in het bijzonder, maar zeker ook de algemene geschiedenis 
van de Marine in het Caribisch gebied, is het doorgaan van de 
rondleidingen weer een feit.

Na dat er wat strubbelingen geweest waren de laatste tijd over de 
rondleidingen over de Marine Basis Parera en de Marine Kazerne 
Suffisant, zijn er enkele verscherpte veiligheidsregels t.a.v. de 
rondleidingen genomen.

Het is niet meer iedere woensdag maar slechts alleen op de 
tweede woensdag van de maand. Indien er in de toekomst nog 
enige verandering komt zal ik dat kenbaar maken.

Contact persoon en tevens coördinator rondleidingen Com-
Curaçao en Aruba: D.J. van Helden
Tel. (005999) 8880714 of 5675620 
dirkenans@onenet.name
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Correctie
Op Houwe Zo 3 is gemeld dat op 10 maart 2019 R. van Weijjen 
is overleden, dit moet zijn: A A. van Weijjen. De oud-marinier, 
onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, is 
overleden op 86-jarige leeftijd. 

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

Roel van Agteren, oud-marinier, op 21 december 2018 te 
Dordrecht, op 86-jarige leeftijd.

Ger Brauer, oud-marinier op 1 februari 2019 te Arcen op 
69-jarige leeftijd.

Maurice Verbraak, oud-marinier verbindingen, op 10 mei 2019 
te Roosendaal, op 54-jarige leeftijd.

H. A. Redder, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 14 mei 2019 te Gronau Duitsland, 
op 83-jarige leeftijd.

F. J. M. Pijnenburg, oud-marinier, onderscheiden met het 
Ereteken voor Orde en Vrede, op 15 mei 2019 te Moergestel, op 
94-jarige leeftijd.

Bertus Johannes van Gils, oud-marinier, onderscheiden 
met het Ereteken voor Orde en Vrede en het Nieuw-Guinea 
Herinneringskruis, op 18 mei 2019 te Breda, op 90-jarige 
leeftijd.

Simon de Boer, Adjudant der Mariniers b.d. op 20 mei 2019 te 
Amsterdam, op 74-jarige leeftijd.

Harry Stoker, oud-marinier, op 21 mei 2019 te Enschede, op 
88-jarige leeftijd.

Paul Louis Pierre Gooren, Kolonel der Mariniers b.d. 
Onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis en de 
Herinneringsmedaille VN-vredesoperaties en is drager van het 
insigne Nobelprijs voor de Vrede , op 21 mei 2019 te Doorn op 
89-jarige leeftijd.

L. Kool, Korporaal der Mariniers b.d. onderscheiden met het 
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 24 mei 2019 te Arnhem, op 
88-jarige leeftijd.

J. J. Dammingh, oud-marinier, onderscheiden met het 
Ereteken voor Orde en Vrede, op 25 mei 2018 te Arnhem, op 
90-jarige leeftijd.

B. M. Dammers, oud-marinier onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede, op 26 mei 2019 te Rotterdam, op 95-jarige 
leeftijd.

Bert Belder, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede, op 27 mei 2019 te Haarlem, op 91-jarige 
leeftijd.

Antonie Cornelis Overduin, Oud-marinier, op 29 mei 2019 te 
Scheveningen, op 90-jarige leeftijd.

T. J. P. Reijnders, oud-marinier, op 30 mei 2019 te Berg en 
Terblijt, op 71-jarige leeftijd.

Lodewijk Johannes (Louis) Born, oud-marinier, op 31 mei 
2019 te Arnhem. Op 81-jarige leeftijd.

H. C. de Groot, oud-marinier, op 10 juni 2019 te Nieuwveen, op 
87-jaeige leeftijd.

Laurentius Leonardus  Godefridus (Lau) Kierkels, Adjudant 
der Mariniers b.d., onderscheiden met de Eremedaille 
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in zilver met de 
zwaarden en het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op  12 juni 
2019 te Leersum, op 87-jarige leeftijd.

Petrus Jacobus (Piet) Stevens, oud-marinier, onderscheiden 
met het Ereteken voor Orde en Vrede, op 13 juni 2019 te 
Taumarunui, Nieuw-Zeeland, op 91-jarige leeftijd.

G. v.d. Berg, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 16 juni 2019 te Utrecht, op 
85-jarige leeftijd.

Adrianus (Ad) Tromp, oud-marinierverbindingsdienst, op 16 
juni 2019 te Apeldoorn, op 73-jarige leeftijd.

F. J. A (Frans) van der Ent, oud-marinier, op 17 juni 2019 te 
Breskens, op 72-jarige leeftijd.

Marinus Jacob (Rinus) Gunst, oud-marinier, op 17 juni 2019 te 
Poeldijk, op 66-jarige leeftijd.

G. W. Diepeveen, oud-marinier, onderscheiden met het 
Ereteken voor Orde en Vrede, op 18 juni 2019 te Ede, op 
91-jarige leeftijd.

Jacob (Jaap) de Graaf, oud-marinier, Lid van Verdienste van 
onze vereniging, op 29 juni 2019 te Barendrecht, op 89-jarige 
leeftijd.

Henricus Johannes Maria (Harry) Bluemink, oud-marinier, 
onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 29 
juni 2019 te Lichtenvoorde, op 79-jarige leeftijd.

F. M. (Freek) Unger, oud-marinier op 6 juli 2019 te Aarle-Rixel, 
op 81-jarige leeftijd.

Henk Scholts, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 6 juli 2019 te Wijchen, op 84-jarige 
leeftijd.

Adriaan Jolles, Kapitein der Mariniers K M R b d, onderscheiden 
als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en het Ereteken voor 
Orde en Vrede, op 11 juli 2019 te Rome Italië, op 93-jarige 
leeftijd.

Eddy Graaff, Kolonel der Mariniers b.d. onderscheiden als 
Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden, 
het Ereteken voor Orde en Vrede, het Nieuw-Guinea 
Herinneringskruis, en het Mobilisatie Oorlogskruis ook was hij 
drager van het Draaginsigne gewonden. Tevens was hij Erelid 
van onze vereniging, op 16 juli 2019 te Den Haag op 96-jarige 
leeftijd.

J. G. J. Boerakker, oud-marinier, onderscheiden met het 
Ereteken voor Orde en Vrede, op 19 juli 2019 te Maastricht, op 
93-jarige leeftijd.

Cornelis Leendert Wirtz, oud-marinier, onderscheiden met 
het Ereteken voor Orde en Vrede, op 23 juli 2019 te Middelburg, 
op 93-jarige leeftijd.

Jan Kruithof, oud-marinier, op 26 juli 2019 te Hoogvliet, op 
92-jarige leeftijd.

Frits Hekker, oud-marinier, onderscheiden als Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau en met het |Ereteken voor Orde en 
Vrede, op 27 juli 2019 te Oisterwijk, 92-jarige leeftijd.

B. E. F. Boegheim, oud-marinier, op 30 juli 2019 te Montfoort, 
op 84-jarige leeftijd.

Cor Toeter, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 1 augustus 2019 te Amersfoort, op 
78-jarige leeftijd.

André Kapelle, oud-marinier, op 1 augustus 2019 te Arnhem, 
op 84 jarige leeftijd.

Moge 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
Het aantal leden en donateurs van onze 
vereniging is per 25 juli 2019   
6544 leden en donateurs.
Bestuur 
Voorzitter P.L.A. Kruithof
Vicevoorzitter D. Wisman
Secretaris C.J.W. (Kees) Wit, 
Entstraat 34, 4731 XH Oudenbosch,
M: 06-53177453, 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: 06-15056572, 
E: griendevande@gmail.com
Commissaris Algemeen 
P.D. Bosschart AA, Generaal van 
Heutszlaan 36, 7316 CJ Apeldoorn, 
T: 055-521 8687, 
E: pd.bosschart@gmail.com
Commissaris Buitenland & IV 
P.H. Lammens, T: 0168-476380, 
E: blitcomnl@gmail.com
Vertegenwoordiger Commandant Korps 
Mariniers Mevrouw Deborah Meelis, 
E: daa.meelis@mindef.nl
Vertegenwoordiger Korps Mariniers
AOOMARNSALG  B. Ouwerkerk, 
E: B.Ouwerkerk@mindef.nl

Coördinator COM/CZSK 
H.F.M. (Dirk) van Schalkwijk, Van
Leeuwenhoekstraat 29, 1782 HL Den 
Helder, T: 0223-622863; M: 06-40411533,
E: hfmvanschalkwijk@gmail.com
Coördinator Ceremonieel 
Peter Bercx, Oud Wulvenplantsoen 25,
3523 XS  Utrecht, M: 06–53241958
E: peter@bercx.nl 
Coördinator Nuldelijnsondersteuning
B. Timmermans (Berend), T: 06-39675858, 
E: shenandoa01@gmail.com
Ledenadministratie 
G. Goudkade, postbus 7119, 3430 JC 
Nieuwegein, T: 030-6051718, 
b.g.g. M: 06-54941076, 
E: ledenadmincom@planet.nl 
Betalingen
Jaarcontributie in 2019 € 24,50 
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: 06-53561079, 
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: E. van de Griend: 06-
15056572 of P. Lammens: 06-54246760

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. Brouwer, 
Fluweelplein 59, 7553 MG Hengelo,
T: 074-2424389, E: ha.brouwer@home.nl
Gelderland W. Veenendaal, Gatherweg 13, 
8171 LB Vaassen, M: 06-29409446, 
secretariaat.com.gelderland@gmail.com
Utrecht Gerhard Bosma, Rijsenburgselaan 
49, 3972 EH Driebergen, M: 06-52554379,
E: comutrecht@gmail.com
Flevoland Secretaris Andre Westland,
Sneeuwklokjestraat 22, 1338 SJ, 
Almere, T: 06-3919 8883,
E: andrewestland@gmail.com
E: secretaris@comflevoland.nl
Noord-Holland F.W. Eckenhaussen, 
Oosteinde 6, 1151 BV Broek in Waterland, 
T: 020-4031400, 
E: f.eckenhaussen@planet.nl
Zuid-Holland J. van den Berg (wnd), 
Cortenaerstraat 4, 3143 KB Maassluis, 
T: 010-5918654, E: bergjong@caiway.nl 
Zeeland Xander Broekhart, Nieuwstraat 
61, 4501 BC Oostburg, T: 0117-451195 
M: 06-36546944, E: mrx@zeelandnet.nl
Noord-Brabant Secretaris Vacature
E: secretaris@comnoordbrabant.nl 
Limburg Secretaris COM Limburg  R.J.A.H. 
Stollman (René), Engweide 15, 6372 EV 
Landgraaf, T: 06-20723969 
E: Secretaris.com.limburg@gmail.com 
Identiteitsgroep Marinier Commando
Mark J. Vereijken (secretaris en 
vicevoorzitter). Weth. C.E.Th. 
Vernooijstraat 10, 3945 BZ Cothen 
T: 0343-573920  M: 06-20641776 
E: mariniercommando@gmail.com
Curaçao Paul de Ridder, Kaya Jonas 143, 
Willemstad, Curacao; T: 005999-7672706
E: paulderidder47@gmail.com

Australië Liaison-officer V. Scheenhouwer, 
4 Salwood Court, Pinbarren 4568 
Queensland Australië
E: dutchkiwi@skymesh.com.au
Canada John Appel, 2545 Addingham 
Cres. Oakville, ON, L6J 7K7. 
T: +1(905)582-7692  
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: 06-22037852, 
E: j.ph.brandt@gmail.com
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: 0548-615187, 
E: mannestijhof54@gmail.com
Zeeland Gerrit Toerse, 
Ritthemsestraat 131, 4389 TE Ritthem, 
T: 0118-465552, M: 06-40156547, 
E: secrcomsvzld@gmail.com
Oss F. van Brussel. Contact via P. van 
der Avort, Zilverzand 31, 5689 AD Oirschot, 
M: 06-29079596; 
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: 088-3340050
E: info@veteraneninstituut.nl
Nummer Veteranenloket: 
088-3340000 (24/7)
Veteranenplatform
Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn, 
T: 0343-474141
E: info@veteranenplatform.nl
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31 augustus Herdenking Slag om de Schelde.
21 september 50 jaar COM Zeeland.
27 november Korpsconcert. Nadere mededelingen volgen
10 december Korpsverjaardag. Kranslegging in Rotterdam

 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 en omstreken
Ieder tweede maandag van de maand (m.u.v. januari) vaste 
contactavond bij café d’ Oranjeboom, Oranjestraat 1E,  6881 
SB in Velp. Van 20.00 tot 22.00 uur. 
Info: secretaris G.Muis  tel. 026-3648835 of 068-0080455.
Afdeling Utrecht
Bijpraatavonden. Voor info contact opnemen met Arend 
Jansen Jorksveld, e-mail erna@kabelfoon.nl.
Afdeling Noord-Holland - onderafdeling Amsterdam
De soosavonden zijn op iedere tweede donderdag van de maand. 
(m.u.v. de maanden juli en augustus) Locatie: Het A.S.S.V. gebouw, 
Ouderkerkerlaan 10, 1115 NS, Duivendrecht. Alle avonden 
beginnen om 19.30 uur.
Bijeenkomst Oud Mariniers in Almere en omstreken
COM Café Almere, bijeenkomsten 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 3 van Keolis vanaf het Station Centrum, 
uitstappen bushalte Wim Kan plein. 
Voor informatie: Gerard Stoute, T: 036-5332437,
ma t/m vrij van 19.30 tot 20.00 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 
Kees van Genderen, E: activiteiten@comrdam.nl 
M: 06-51284162.Vooraf opgeven vanwege toegangscontrole 
via de site www.contactoudmariniers.com door aanklikken 
van de activiteit op de kalender van de afdeling Zuid Holland.
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.

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.ktl-nederland.nl
www.detorren.nl
www.veteranencuracao.net
www.mariniersnieuwguinea61-62.nl
www.ssdom.nl 

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

Agenda

Foto achterpagina: Veteranendag in den Haag.




