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Voor u ligt het vijfde 
nummer van 2019. In 
mijn voorwoord vraag 
ik uw aandacht voor de 
volgende zaken.

Toetreding 
nieuwe IDG’n
Met de statutenwijziging 
is het mogelijk gemaakt 
dat identiteitsgroepen 
(IDG̀ n) kunnen toetreden 
tot de vereniging. 
Bij wijze van pilot is 
de identiteitsgroep 
Marinier-Commando 

enkele jaren geleden al toegetreden en binnenkort volgen 
de Identiteitsgroep Mariniers Speciale Operaties (IMSO) en 
de identiteitsgroep Cambodja veteranen (CAMBO). Naar 
verwachting zullen er nog enkelen volgen. 

Huishoudelijk reglement
Gelukkig is een aantal leden bereid gevonden om mee 
te schrijven aan het huishoudelijk reglement, waardoor 
we sneller met de voorstellen van het reglement naar de 
Ledenraad kunnen. Dat geeft het bestuur wat lucht en de 
mogelijkheid voor het oppakken van ook andere zaken. 

Ceremonieel
De komende periode staan weer enkele kransleggingen 
gepland. Allereerst is er de kranslegging bij het 
Mariniersmonument te Sittard op 23 november 2019. Bij dit 
jaarlijks terugkerend evenement kunnen we ook de steun en 
belangstelling vanuit andere afdelingen en identiteitsgroepen 
gebruiken. Wat zou het mooi zijn als daar niet één maar twee 
pelotons oud-mariniers staan aangetreden.

Op 10 december natuurlijk de kranslegging bij het 
Mariniersmonument op het Oostplein te Rotterdam als 
onderdeel van de Korpsverjaardag. Eerst herdenken en dan 
de Korpsverjaardag vieren. 

Dit najaar vieren ook tal van afdelingen de Korpsverjaardag in 
de vorm van een reünie.  Waar mogelijk probeert het bestuur 
hierbij aanwezig te zijn. 

Tenslotte vindt op 27 november aanstaande het traditionele 
korpsconcert plaats in De Doelen te Rotterdam. Leden van het 
COM kunnen tegen een gereduceerd tarief komen luisteren en 
genieten. 

Ledenraad
We hebben inmiddels twee vergaderingen met de Ledenraad 
gehad. Dit is voor iedereen even wennen geweest hoe dat 

we deze vergaderingen wat handen en voeten moeten 
geven, maar één ding is voor mij duidelijk: er moet beter 
gecommuniceerd worden, zowel Top down als Bottom up. 
Onze achterban moet beter geïnformeerd worden over 
de voorstellen en de besluiten die genomen worden in de 
ledenraad. Ook geluiden vanuit de afdelingen en de IDG̀ n 
dienen in de Ledenraad door te dringen. Dit stelt eisen aan 
ons allemaal: het bestuur, de voorzitters van de afdelingen en 
IDG̀ n en de overige leden van de Ledenraad. Het is immers 
onze vereniging!

Leden
In de vorige uitgave kon ik aangeven dat we licht groeiend 
waren. Helaas moet ik nu melden dat de groei stil is gevallen. 
Ik roep iedereen op om elke mogelijkheid te benutten om 
onze vereniging te promoten en duidelijk te maken waar we 
voor staan. 

Bij het schrijven van dit voorwoord dienden nog bijna 700 
leden hun contributie voor 2019 te betalen.  Ik reken op de 
steun van de voorzitters om onze leden op te roepen hun 
bijdrage voor dit jaar te betalen.

Kleding
De tenuecommissie is druk doende met een advies om de 
kledinglijn aan te passen om ook de wat jongere oud-marinier 
tegemoet te komen. Dat is een lastige klus omdat velen nog 
steeds vast willen houden aan de blauwe blazer en de grijze 
broek en niet of onvoldoende bereid zijn om vooruit te kijken 
en willen blijven hangen in het verleden. Toch vraagt de 
toekomst om ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Laten we 
proberen om met elkaar de mogelijkheden te verkennen. 

Mocht u in dit verband iets lezen op facebook of andere 
social media wat anders is dan wij op de COM-site vermelden 
en u heeft vragen daarover neem dan contact op met de 
vicevoorzitter en ga ‘niet mee huilen met de wolven’. Daar 
wordt niemand beter van en u krijgt niet het juiste antwoord.

Lief en leed
In deze periode met langere en donkere avonden roep ik u op 
om uw naasten in de gaten te houden en waar mogelijk wat 
aandacht te schenken aan hen die het wat moeilijker hebben 
zodat ook zij deze lastige periode doorkomen. 

We hebben binnen onze vereniging voldoende kennis in huis 
om dit aan te kunnen. We hebben de NOS helpers en de leden 
van het post actieve netwerk PANKM, het lief en leed van de 
afdelingen en het Sociaal Fonds Contact Oud-Mariniers. 

Ik wens u weer veel leesplezier met deze nieuwe Houwe 
Zo en wellicht ontmoet ik u ergens tijdens de komende 
evenementen. 

Piet Kruithof 

Voorzitter J. Bruning
Secretaris A. Booy
Redacteur Wim Lenting, E: wim57222@gmail.com, 
M: 06 – 54 76 00 76
Leden E.R. Ebbinge, P.H. Lammens (namens DB) en Eimerd v.d. 
Griend
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
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 13 december
• Foto’s in zo hoog mogelijke resolutie
• Voorzien van bijschrift
• Kopij ontvangen na de deadline wordt bij die van de
   volgende editie gevoegd

2 Inhoud
2 Van de redactie
3 Van de voorzitter
4	 Mutaties	Vlagofficieren
4 Korpsconcert
4  Oproep ledenadministratie
5 Vernieuwde huiskamer Doorn
6 Gesprek directeur 
 Mariniersmuseum
8 Bijzondere marinier met 
 bijzondere missie
10 Reünies
10 Van de afdelingen
17 Nieuwe COM-leden en 
 donateurs
18 Mariniers Bijzettafel
21 Diversen
24 De slag om de Westerschelde
25 Postume uitreiking Mobilisatie-
 Oorlogskruis
26 Boek Blind vertrouwen
28 In memoriam
30  Agenda
31  COMinfo

Inhoud Van de redactie Van de voorzitter

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

Foto voorzijde: Blind Vertrouwen. 
Het verhaal van Nederlandse 

Special Forces in Afghanistan.
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Op 27 november 2019 vindt het jaarlijkse 
korpsconcert van de Marinierskapel der 
Koninklijke Marine met Tamboers & Pijpers van 
het Korps Mariniers plaats in concertgebouw “de 
Doelen” te Rotterdam. 

Van 20.30 – 22.00 uur verrassen zij u met een 
non-stop veelzijdig programma met solistische 
medewerking van zangeres Glennis Grace en 
trompettist sergeant Jeroen Schippers.
De reguliere prijs is € 19,- maar ook dit jaar mogen 

wij voor de leden van het COM een reductie 
toepassen van €9,- en de prijs vaststellen op €10,-.

Als u van dit aanbod gebruik wil maken kunt u de 
kaarten rechtstreeks bij de Doelen bestellen onder 
vermelding van: “COM” met de code 022019. 

Dit kunt u telefonisch doen op 010-2171717 of 
direct aan de kassabalie.

Hoofd korpssecretariaat, Mevr. D.A.A. Meelis

Korpsconcert met Glennis Grace en Jeroen Schippers

Begin dit jaar is de werkwijze van de inning van de 
contributie veranderd vanwege de invoering van een ander 
computerprogramma voor de ledenadministratie.
Dat heeft er onder andere voor gezorgd dat de inning van 
de contributie wat stroef is verlopen en nog verloopt. Het 
COM telt op dit moment 6516 leden en donateurs. Tot op dit 
moment zijn er nog 695 leden die hun contributie niet hebben 
voldaan. Wij roepen deze leden dan ook op om de contributie 

over 2019 te willen voldoen  via:
ING-rekening IBAN;
NL36INGB0000454981; BIC INGBNL2A,
t.a.v. Penningmeester COM, Nieuwegein
Overige: ABN-AMRO-rekening IBAN;
NL44ABNA0595771246; BIC ABNANL2A

Jaarcontributie in 2019 € 24,50.

Oproep ledenadministratie

Generaal-majoor der mariniers  Frank van Sprang wordt met 
ingang van 28 november de nieuwe Inspecteur-Generaal der 
Krijgsmacht, tevens Inspecteur der veteranen en Inspecteur der 
reservisten. Hij volgt luitenant-generaal Hans van Griensven op 
en krijgt de rang van luitenant-generaal. De functie-overdracht is 
op 28 november 2019.

Generaal-majoor Richard Oppelaar wordt de nieuwe 
commandant van de Nederlandse Defensie Academie. Hij volgt 
per 21 november generaal-majoor Nico Geerts op. Oppelaar is nu 
nog Directeur Directie Operaties.

Korpsnieuws

Mutaties	Vlagofficieren

Op woensdag 25 september is de vernieuwde huiskamer van de 
mariniers op de Van Braam Houckgeestkazerne geopend door 
VADM Kramer. Deze huiskamer was na 30 jaar intensief gebruik 
toe aan een heuse make-over.

Investeren in personeel
Ruim een jaar geleden heeft de Groeps-Oudste Operationele 
Eenheden Mariniers (GC-OEM) KOLMARNS de Jong aangegeven 
dat hij graag een positieve impuls wilde geven aan het werken en 
leven op de kazerne. Investeren in het personeel en zorgen voor 
hun welzijn op de kazerne na jaren van bezuinigingen. 

Naast het realiseren van wifi en digitale televisie in de legering was 
een ander voorstel het “pimpen” van de huiskamer, die de laatste 
jaren geen aandacht had gekregen. 

Er werd een klankbordgroep opgericht met daarin onder andere 
boordplaatsers en MC-leden en er werd professionele hulp 
ingeroepen van projectinrichters. Dit heeft geleidt tot een prachtig 
multifunctioneel resultaat.

Qua Patet Orbis
Naast het gebruikelijke schilderwerk, alles in Barathea-kleur met 
rode bies op de plantenbakken, is onder andere op het plafond 
ter grootte van een half tennisveld een wereldkaart aangebracht. 
Op deze wereldkaart zijn punaises geplaatst die aangeven 
waar het korps sinds haar oprichting wereldwijd is ingezet. 
Rondom zijn levensgrote foto’s aangebracht van een trainingen 
en uitzendingen in een doorlopende fotocollage. Hiermee is 
zichtbaar dat het QUA PATET ORBIS niet zomaar een spreuk is, 
maar dat het Korps Mariniers daadwerkelijk over de hele wereld 
actief is geweest en is.

Multifunctioneel resultaat
Er is een dubbele huiskamer annex tv-ruimte ingericht met 
chesterfieldbanken en lederen fauteuils. In de koffiekamer kan 
men genieten van vers gemalen koffie.  Dit alles is gedecoreerd met 
een aantal junglegreen wanden en diverse soorten plantenbakken 
die als natuurlijke afscheiding kunnen worden gebruikt, maar ook 
extra sfeer geven. Alle grote meubelstukken staan op wieltjes, wat 
de mogelijkheid geeft om de ruimte voor grotere evenementen of 
bijeenkomsten op maat in te richten.

Vernieuwde multifunctionele huiskamer 
Mariniers in Doorn
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van het museum aan de 
buitenkant, ondergebracht in 
drie historische panden aan de 
Wijnhaven, is flink onder handen 
genomen, waarbij helaas een 
markant detail is verdwenen en 
waar een overkoepeld vignet voor 
in de plaats is gekomen. Want, 
waar is het Mariniersschild met 
de alles omvattende tekst, “Qua 
Patet Orbis”?

Maar bij een laatste navraag aan 
Frédérique, kon zij mededelen dat 
dit voor het eind van het jaar weer 
teruggeplaatst zal zijn.

Het is gelukkig alleen de 
buitenkant die nu iets afwijkt, 
want als je binnen bent dan vertelt 
het museum je alles in woord 
en beeld over de fascinerende 
geschiedenis van ons Korps.

Eén verdieping wil ik in het 
bijzonder onder de aandacht 
brengen. Het is de verdieping 
die in mijn ogen uniek is voor de 
Nederlandse musea en hiermee 
de titel “mariniermuseum 2.0” 
dubbel en dwars verdient. 
Deze verdieping is een heuse 
afspiegeling die de bezoeker laat 
ervaren waar de mariniers in drie 
zeer verschillende situaties mee te maken kunnen krijgen. In 
een realistisch ‘spel’ worden drie echte marinierssituaties door 
de bezoekers nagespeeld waarbij alles draait om ‘Experience’, 
beleving, met als thema:  

Stap in de schoenen van een Marinier
Mariniers op Missie

Met drie aansprekende thema’s/missies heeft Frédérique met 
haar staf en in nauwe samenwerking met Bruns, dé inrichter 
van musea & tentoonstellingen, een geweldig ambitieus plan 
ontwikkelt en uitgevoerd.

Missie 1: Bos
Spoor de gestrande vlieger op en breng hem terug.
Missie 2: Water/Wetlands
Ontzet de gevangen bemanning van een vrachtschip.
Missie 3: Sneeuw
Probeer de bron van de geluiden te achterhalen aan de andere 
kant van de grens.

De drie locaties spelen zich zeer nadrukkelijk af in verschillende 
klimaatomstandigheden. Bruns heeft door middel van een 
sneeuwlandschap, wetlands, bos/oerwoud, situaties weten te 
creëren waar je steeds met een boot naartoe moet en vanuit de 
boot naar het land.

Op weg naar het doel. De reis begint altijd aan boord van een 
echte LCRM (Landing Craft Rubber Motorized landingsboot). De 
opdrachten voor het team komen via een koptelefoon. Zodra 
er plaatsgenomen is wordt het volkomen donker en klinkt het 
motorgeluid van de boot. Na een korte tijd zie je afhankelijk van je 
missie: een bosrijk gebied, wetlands of een besneeuwd landschap.

Het is een spel waarbij je in een team van maximaal zes personen 
één van de drie missies kiest. Na een briefing is het aan het team 
om de gekozen missie tot een succes te brengen. Al ‘spelende’ leer 
je wat het betekent om als marinier op missie te gaan en welke 
vaardigheden je moet bezitten. Het spel is uitermate geschikt 
voor schoolklassen en families (ziet u het al gebeuren, dat vader/
opa eindelijk in het “echt” de kinderen/kleinkinderen vanaf  zo’n 
8 jaar oud kan laten meemaken, wat en waar hij is geweest). Na 
het behalen van het einddoel volgt door de commandant de 
debriefing. 

Ik was na deze onthullingen van Frédérique even heel stil. Wat een 
voorbereiding moet er bij de opzet van dit spel geweest zijn. De 
indeling, de verdeling van de ruimtes, en de inrichting ervan met 
de drie thema’s. Het moet gigantisch geweest zijn. En daarbij komt 
ook nog het gegeven dat alle onderdelen bij Bruns in Bergeijk 
vervaardigd zijn en daarna in het museum zijn opgebouwd. Ik zat 
met een directeur aan tafel die boeiend, en bewogen vertelde 
over dit project dat minimaal drie jaar gaat draaien en vanaf 11 
oktober dagelijks te bezoeken is.

Onder de scherpe blik van de directeur van het Mariniersmuseum Frédérique van Steekelenburg, 
ondertekent Brigade-generaal Mac Mootry het openingsdocument van deze experience die een 
geweldig beeld schetst hoe het werk en leven van mariniers op missie eruit ziet.

Tekst: Wim Lenting
Foto’s: Defensie Mediacentrum

Ik dacht dat het een interview zou worden, zo van wie bent u. . ., 
hoe lang bent u al directeur…, etc. Maar niets was minder waar. 
Het werd een boeiend gesprek over wat de directeur met ‘haar 
museum’ wil bereiken.

Het Mariniersmuseum, gevestigd in een klassiek stoer gebouw, 
gespaard bij de bombardementen in 1940, en gerestaureerd en 
aangepast aan de eisen van deze tijd, is gelegen aan de Wijnhaven 
7-13 in Rotterdam.

In maart 2018 heeft het museum een nieuwe directeur mogen 
verwelkomen, Frédérique van Steekelenburg. Zij heeft als 
vestigingsdirecteur de opdracht gekregen om het museum te 
ontwikkelen tot een publieksmuseum en de aandacht, kennis 
en gevoel over te brengen van het verleden en het heden van het 
Korps Mariniers. 

Frédérique van Steekelenburg heeft na haar studie Museologie, 
de studies Communicatiewetenschappen en Kunstgeschiedenis 
voltooid aan de Universiteit van Amsterdam. Zij wil met het 
Mariniersmuseum op termijn verhuizen naar een andere locatie 

aan het water in Rotterdam, groter van opzet.
Ondanks de nog zeer korte tijd dat zij aan ’haar museum’ is 
verbonden is in 2018 én in 2019 mede dankzij haar tomeloze inzet 
het Mariniersmuseum verkozen tot het leukste uitje van Zuid-
Holland. Een verkiezing die elk jaar wordt georganiseerd door 
het Land van ANWB en wordt gezien als “de publieksprijs van 
Nederland.” 

Maar, Frédérique gaat verder. Zij wil behalve volwassenen vooral 
ook de jeugd er nóg meer bij betrekken met het zichtbaar maken 
wat het werk van de mariniers heden-ten-dage inhoudt en wat de 
marinier daarvoor moet kunnen. 

Het Mariniersmuseum 2.0
Het museum vertelt in drie boeiende verdiepingen alles in woord 
en beeld over de fascinerende geschiedenis van ons Korps.

Bezoekers wanen zich bij binnenkomst direct in mariniers sfeer, 
een grijsgroene balie, een vernieuwde museumwinkel en waar je 
als start van een boeiende rondgang kan beginnen met een foto 
van je zelf te maken bij een heuse jeep.

De entree is niet alleen van binnen veranderd, ook de uitstraling 

Boeiend gesprek met directeur van het 
Stoerste museum van Rotterdam:

het Mariniersmuseum

Abseilen vanaf het ‘Witte Huis’, op weg naar een 
dorstlessende diepte?

Abseilen van een marinier in de zogenaamde 
White shots.
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Tekst: Ellen de Wolf, Beeld: Lead Ranger

Het zien van een gestroopte olifant maakte zo’n diepe indruk 
op Boris Vos dat hij besloot het roer om te gooien. Hij verliet het 
Korps Mariniers om in Afrika rangers op te leiden tot lokale leiders. 
‘Het geeft een enorme kick als ik ze boven zichzelf zie uitstijgen’. 

Het is december 2012. Marinier Boris Vos maakt voor de kust van 
Somalië deel uit van een NAVO-missie tegen piraterij. Tijdens een 
vrij weekend gaat hij in Kenia aan land voor een safari in Tsavo 
National Park. ‘Daar vonden we het karkas van een gestroopte 
olifant’, vertelt hij. ‘Zijn slagtanden waren weggehakt, echt een 
vreselijk gezicht. Dat beeld liet me niet meer los. De gedachte 
dat iemand die olifant had gedood voor zijn ivoor vond ik zó 
weerzinwekkend. Ik voelde dat ik daar iets mee moest en die 
drang werd sterker dan vasthouden aan mijn carrière en de 
behoefte aan zekerheid die het Korps Mariniers me gaf. Niet lang 
daarna heb ik mijn baan opgezegd. Ik ben mezelf als instructeur 
gaan aanbieden aan organisaties die zich bezighouden met 
natuurbescherming en het opleiden van rangers. Ik zag hoe de 
wildopzichters getraind werden en merkte dat er behoefte was 
aan instructie van buitenaf. Omdat ik in het Korps instructeur was, 
zag ik voor mezelf een rol weggelegd.’

Samen met je partner Dominique Noome heb je stichting 
Ranger Campus en het LEAD Ranger-programma opgericht. 
Wat willen jullie bereiken?
‘Rangers doen gevaarlijk werk. Gemiddeld komen er wereldwijd 
elke week twee om het leven door geweld of ongelukken. Onze 
missie met Ranger Campus en het LEAD Ranger-programma 
is om wildopzichters goed op te leiden tot lokale leiders en 

instructeurs in wetshandhaving. Verder krijgen ze een training 
in acute medische zorg. Zo bouwen we een netwerk van lokale 
trainers en leiders. We hebben nu 52 instructeurs opgeleid en die 
hebben met hun trainingen weer honderden rangers bereikt. De 
eerste resultaten zijn positief: er zijn levens van rangers gered met 
effectieve eerste hulp.’

Je werkt nu jaren met rangers. Is er een omslag geweest in 
hoe je over hun manier van werken denkt?
‘Toen ik hiermee begon, wilde ik eerst precies weten wat er aan 
de hand is met stroperij en de aanpak daarvan. Ik reisde naar 
Zuidoost-Azië, Midden-Amerika en Afrika en kwam erachter hoe 
complex het probleem is. Aanvankelijk had ik veel ideeën over 
hoe ik het anders zou aanpakken, maar ik ontdekte dat negentig 
procent van de rangers heel goed weet wat ze doet. Anti-stroperij 
is slechts een deel van hun werk. Ze zijn ook heel goed in het 
observeren van wilde dieren en ze hebben een de-escalerende rol 
in de gemeenschappen waarvan ze zelf deel uitmaken. Vaak gaan 
hun kinderen naar dezelfde school als die van de stropers. Door 
die directe link kunnen ze draagvlak voor natuurbescherming in 
de lokale gemeenschappen creëren.’

Wat is jouw belangrijkste les geweest?
‘Ik heb geleerd om eerst te luisteren naar wat de rangers te 
zeggen hebben. Pas daarna stel ik vragen. Wat is er aan de hand? 
Waar loop je tegenaan? Hoe zouden we dat probleem kunnen 
oplossen? Vervolgens bedenken we samen welke mogelijkheden 
er zijn. Omdat ze zelf meedenken en hun eigen ervaring kunnen 
gebruiken, ontstaat een gevoel van trots. Het geeft een enorme 
kick als ik rangers boven zichzelf zie uitstijgen. Daar doe ik het 
voor.’

Een bijzondere marinier met 
een bijzondere missie!

Word je in Afrika weleens als betweterige westerling gezien?
‘Daar merk ik niks van. Uiteindelijk word ik beoordeeld op mijn 
daden. Als oud-marinier kan ik me goed inleven in de situatie 
van rangers. Ik weet wat afzien is, hoe het is om lange tijd van 
huis te zijn en om in gevaarlijke omstandigheden te verkeren. Dat 
geeft me street credibility. Daarnaast zijn inleving en vooral goed 
luisteren heel belangrijk. Rangers nemen aan wat ik vertel. We 
werken goed samen.’

Merk je bij jullie werk iets van de klimaatverandering?
‘In Kenia regent het niet meer zo regelmatig als vroeger. Wanneer 
het heel droog is, trekken de dieren naar de randen van de parken 
om voedsel te zoeken. Ze eten van de velden van de mensen die 
daar wonen en dat betekent meer mens-dier-conflicten. Rangers 
krijgen te maken met boeren die hun oogst zijn kwijtgeraakt 
en wraak nemen op de dieren. Daarnaast neemt de druk van 
stroperij toe in tijden van droogte. Ook zijn er meer bosbranden. 
We hebben Australische experts laten komen om de rangers te 
helpen die branden beter te bestrijden en te voorkomen. Dus ja, 
klimaatverandering heeft zeker effect op het werk.’

Is je kijk op dieren en de natuur in het algemeen veranderd 
sinds je dit werk doet?
‘Ze zeggen weleens: hoe meer je leert, hoe minder 
je weet. En ik leer steeds meer. Dieren zijn net 
als mensen: ze willen veilig zijn, geen pijn lijden. 
We weten nog lang niet alles van het intellect in 
de dierenwereld. Dat olifanten het verschil zien 
tussen stropers en rangers bijvoorbeeld. En dat 
ze bij volle maan – wanneer er veel gestroopt 
wordt – naar het rangerkamp trekken omdat 
ze weten dat het daar veilig is. Dat ze een zieke 
olifant naar het kamp brengen, omdat ze weten 
dat daar voor de zieke gezorgd kan worden. Ik 
voel me sterk verbonden met de natuur en wil 
voorkomen dat we nog meer kwijtraken. Ik wil 
tijdrekken, zodat er nog wildernis over is als de 
mens zich weer met de natuur verbonden gaat 
voelen. En dat gaat gebeuren, daarvan ben ik 
overtuigd.’

Je droomde er ooit van om elke dag fluitend naar je werk te 
gaan. Is dat gelukt?
‘Niet altijd. Het zijn lange dagen en er ligt ontzettend veel werk. 
Maar het is de moeite absoluut waard. En achteraan aansluiten in 
een file olifanten is en blijft geweldig om mee te maken.’

Bio
1975: Geboren in Mönchengladbach, Duitsland 
1996: Wordt lid van Korps Mariniers 
2014: Verlaat Korps Mariniers 
2015: Betrokken bij natuurbeheerprojecten in Thailand, Kenia en 
Tanzania 
2016: Begint samen met zijn partner Dominique Noome stichting 
Ranger Campus 
2017: Start LEAD Ranger-programma, samen met The Thin Green 
Line Foundation en de International Anti Poaching Foundation 
2018: Samen met Dominique verhuisd naar Kenia.

Meer weten? 
Ga naar: https://www.youtube.com/watch?v=0BXQokYyYos
https://magazine.wwf.nl/magazine-oktober-2019/interview-
boris-vos
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Reünies

Gepland

Honderden COM-leden hebben al eens genoten van de hartelijke 
sfeer bij de Brabant  Reünie. Die heeft inmiddels  ook buiten 
onze provincie een goede reputatie. Mocht u daar nog nooit zijn 
geweest, dan hebt u wat gemist. Herinneringen met vroegere 
maten ophalen bij een gezellig glas, dansmuziek en een goed 
verzorgde indische maaltijd, laten de tijd voorbij vliegen. We 
zien ook steeds vaker jongere COM-leden, zelfs als ze nog in 
actieve dienst zijn. Dat geeft onze reünies een sfeer die zich 
niet uitsluitend concentreert op het ‘old boys network’. De 
organisatie zorgt er altijd voor dat u niet moeilijk hoeft aan te 
reizen en op tijd weer thuis bent.

U en uw partner zijn ook deze keer van harte uitgenodigd voor 
de Brabant Reünie. Die wordt dit jaar wat later gehouden dan tot 
nog toe. Daar zijn  goede reden voor. In de eerste plaats wilden we 
die niet laten samenvallen met de Fak Fak-reünie, om iedereen 
de gelegenheid te bieden naar de Brabantse ontmoeting te 
komen. De tweede reden is dat COM Noord-Brabant  voorlopig 
een ad interim-bestuur heeft, dat zich eerst moest inwerken 
nadat het zittende bestuur plotseling was afgetreden. Dat 
kostte uiteraard tijd. En omdat we hechten aan kwaliteit en de 
voorbereidingstijd voor een reünie in november  voor ons te kort 
was, is die verplaatst naar:

Zaterdag 11 januari 2020

LOCATIE: vliegbasis Gilze-Rijen, Rijksweg 121, 5121 RD Gilze 
Rijen.
We combineren de Brabant Reünie deze keer met de gebruikelijke 
nieuwjaarsreceptie. Ideaal dus voor een ontmoeting met sobats 
die u wellicht in jaren niet hebt gezien of gesproken.
Programma voor deze muzikaal omlijste dag:
     * 11.00 uur      ontvangst gasten met koffie/thee en cake
     * 11.15 uur      welkomstwoord en opening voorzitter a.i.

     * 12.30-14.00 uur    ‘blauwe hap’ en verkoop lotjes voor loterij
     * 14.30 uur      huldiging eventuele jubilarissen 
     * 15.15 uur      trekking loterij
     * 16.00 uur      sluiting 

Deelnemerskosten: € 17,50 per persoon.

Hoe te handelen:
U maakt uiterlijk op 31 december € 17,50 per COM-lid, partner en/
of introducé(e) over op rekeningnummer NL55INGB0007576379 
ten name van Contact Oud Mariniers afdeling Brabant onder 
vermelding van: ‘Reünie 2020’, uw voor- en achternaam, 
geboortedatum en de persoonsgegevens van uw partner/
introducé(e).
Let op!! Ook het nummer van uw ID-kaart/paspoort bij 
inschrijving  vermelden.

Omdat wij te gast zijn op een militair complex is het uit 
veiligheidsoverwegingen nodig vooraf alle namen  van onze 
gasten te kennen. Staat uw naam niet op de deelnemerslijst dan 
mag u het kazerne terrein niet op. Meldt 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  a.i.: secretaris@comnoordbrabant.nl

Het Brabantse interim-bestuur doet er alles aan om de reünie 
de sfeer en de kwaliteit te bezorgen die dit jaarlijkse evenement 
verdient.  Een grote opkomst van reünisten zien we als de grootst 
mogelijke waardering voor ons voorbereidend werk.

Tot ziens op de reünie,
Bestuur a.i. COM Noord-Brabant

Brabant reünie 2019 in 2020

Uitnodiging extra algemene ledenvergadering
Voor een extra ingelaste algemene ledenvergadering 
nodigen wij u graag uit op maandag 18 november 2019, in 
het Cultureel centrum De Schakel aan de Kerkstraat 104, 
5126 GD te Gilze. Aanvang 19.30 uur.

Agenda 
1) Opening.
2) Uitleg bestuur COM Nederland over de reden van  
 deze vergadering.
3) Vaststellen notulen laatste vergadering. 
4) Ingekomen en uitgaande stukken.
5) Financiën.
6) Benoeming kascommissie 
7) Kandidaatstelling en verkiezing nieuw  
 afdelingsbestuur COM Noord-Brabant.
 Geïnteresseerde kandidaten voor een  

 bestuursfunctie kunnen zich voor uiterlijk 11  
 november a.s. schriftelijk aanmelden bij de ai- 
 secretaris Perry Foxen.
8) Kandidaatstelling en verkiezing 2 ledenraadsleden  
 voor COM- afdeling Noord-Brabant. Wie voor  
 deze functie opteert, kan zich tot uiterlijk 11  
 november a.s. schriftelijk aanmelden bij de ai- 
 secretaris Perry Foxen.
9) Resterende activiteiten eind 2019 en begin 2020.  
10) Wat verder ter tafel komt / rondvraag.
11) Vaststellen volgende vergadering en sluiting.
  
In het belang van een kwalitatief goed functionerende COM-
afdeling Noord-Brabant, de grootste van het land, hopen 
wij dat u het belang van uw aanwezigheid bij deze speciale 
vergadering goed inschat en in groten getale aanwezig zult 
zijn.

Herdenking Mariniersmonument Limburg 2019
Dit jaar houdt COM Limburg voor de 53ste jaar een herdenking 
bij het Mariniersmonument Limburg te Sittard. Dit monument 
is de herdenkingsplaats voor alle gevallen Mariniers uit de 
provincie Limburg. De herdenking wordt gehouden op zaterdag 
23 november 2019. Tevens vieren wij op deze dag
het 354-jarig bestaan van het Korps Mariniers. 

Locatie:   Fanfarezaal St. Jan
  Leijenbroekerweg 105
  6132CD Sittard
 
Programma 23-11-2019:
12.00 uur Fanfarezaal Sint Jan geopend, 
13.00 uur Ontvangst genodigden door de Voorzitter  
  COM Limburg

13.00 uur Openingstoespraak door de Burgemeester  
  Sittard-Geleen Drs. Sjraar Cox.
13.45 uur Begeleiders met genodigden, oud mariniers  
  en overige (oud) militairen begeven
  zich naar de kerk.
14.00 uur  Aanvang oecumenische eredienst in de  
  Christus Koningkerk.
14.30 uur  Afmars van de Fanfare naar het monument.
14.35 uur Schutterij Sint Rosa stelt zich op bij ingang  
  toegangspad.
14.40 uur  Einde kerkdienst; oud mariniers en overige  
  (oud) militairen treden achter de Schutterij  
  aan om een erewacht te vormen.
14.50 uur Afmars van de schutterij en erewacht naar  
  het monument.
15.00 uur Aanvang ceremonieel bij het monument.
15.50 uur Einde ceremonieel bij het monument, waarna  
  afmars naar de Fanfarezaal.
16.00 uur  Aanvang reünie gezellig samenzijn met  
  Oosters buffet en “live” muziek.
± 20.00 uur Einde dagprogramma. 

Deelname aan het Oosterse buffet is 
mogelijk door overmaking van € 16, - aan 
de penningmeester Stichting Mariniers 
Monument Limburg, rekeningnummer: 
NL04RABO0119627949

Met vriendelijke groeten.
Namens het bestuur COM Limburg.
René Stollman
Secretaris COM Limburg
Secretaris.com.limburg@gmail.com

Deze herdenking 
wordt mede 
mogelijk 
gemaakt door 
het Vfonds 

 
Afdeling Limburg

  
Afdeling Noord-Brabant

Van de afdelingen

Bezoek de site
COM-afdeling Noord-Brabant heeft weer een actieve 
website, die nu nog alleen te bezoeken is op de website van 
COM Nederland. Daarop wordt regelmatig nieuwe informatie 

geplaatst. De nieuwste berichten kun je daar nu al lezen. 
Je komt op de Brabantse site? Via Google gaat u naar www.
noord-brabant.contactoudmariniers.com of naar www.
contactoudmarinier.com en klik daar op afdeling Noord-
Brabant.
Dan blijf je op de hoogte van het belangrijkste COM-
nieuws uit onze regio. Ook onderstaande uitnodigingen 
staan daar met volledige tekst op vermeld. Heb je zelf iets 
publiciteitswaardigs te melden, stuur het dan door naar: 
secretaris@comnoordbrabant.nl 
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een volle boot richting de Westerschelde. Naast leden en 
donateurs van COM Zeeland waren er ook gasten van andere 
organisaties, waaronder bestuur COM Nederland. Ook de 
sponsors waren aanwezig. Het was direct gezellig aan boord 
en ook op het open dek achterop was het goed toeven in 
de zon.  Na een stuk Westerschelde zijn we de Sloehaven 
ingevaren. Vanaf het water zie je deze verrassend grote 
haven eigenlijk nooit. 

Tijdens de vaartocht heeft Dennis het bestuur nog in 
het zonnetje gezet door de eerste jubileum stickers te 
overhandigen. (Sponsor: Ron van den Berge Simedi 
Opleidingen). Ook hebben we een erg interessante 
videopresentatie gekregen op het grote scherm. De 
oprichters van het eerste uur hebben we gehoord, en de 
nodige versierselen zijn aan de juiste personen uitgereikt. 
Nora heeft de verloting op zich genomen, en bijna iedereen 
is met een leuke prijs huiswaarts gekeerd. Na de Sloehaven, 
zijn we weer richting Vlissingen gevaren, waar we terug in de 
binnenhaven hebben genoten van een heerlijke maaltijd. De 
muziek, tijdens de vaartocht, werd verzorgd door Jeroen en 
Ramon (J&J 2 men company).

Na de maaltijd was het feest weer bijna ten einde. 
Langzaamaan verlieten de feestgangers de boot. Via boot, 
trein en auto zijn de meeste gasten weer huiswaarts gegaan, 
met een aandenken van COM Zeeland 50 
jaar, nadat ze hebben genoten van een 
geweldige middag. Als bestuur kijken we 
terug op een geweldige dag. 

We bedanken alle leden, de donateurs, de 
sponsors en de evenementen commissie 
voor alle hulp en inzet. Op onze website: 
www.zeeland.contactoudmariniers.com  
staan heel veel foto’s gemaakt door 
Peter de Punder, het is een prachtige 
impressie van de dag.

Namens het bestuur van COM Zeeland

Jubilarissen COM Zeeland
Op 21 september tijdens de viering van 
50 jaar COM Zeeland, werden enkele 

leden in het zonnetje gezet en bedankt voor hun 50 jarig 
lidmaatschap.

Eerst werd een bezoek gebracht aan dhr. Vink, te 
Kloosterzande. Hem werd de bekende dasspeld overhandigd 
en voor zijn vrouw was er een bloemetje. Hun kinderen met 
partner waren ook aanwezig. Dhr. Vink vertelde over zijn tijd 
in Ned. Indië. Voor zijn kinderen waren er ook verhalen bij die 
hij nog nooit eerder verteld had.

Aan boord werden achtereenvolgens Dirk Quist en Henk 
Roos, bedankt voor hun trouwe lidmaatschap. Twee andere 
trouwe leden: Leen Boomgaard en Jean Burlet, krijgen de 
dasspeld later overhandigd.

Willem van Houten, werd “Lid van Verdienste”, de daarbij 
behorende versierselen werden uitgereikt door de voorzitter 
van het HB. 

Van het Com Zeeland kreeg Willem een tinnen marinier.
Tinnen mariniers waren er ook voor de oud voorzitters Leo 
de Coninck en Rinus van der Slot (helaas afwezig) en voor 
Tiede van de Guchte, hij verzorgt al jaren de bloemlegging 
bij de herdenkingen. De bestuursleden van COM Zeeland 
kregen allemaal een certificaat met de eerste “50 jaar COM 
Zeeland “ sticker.

Lustrum viering COM Zeeland
Op 21 september was het zover. COM Zeeland viert zijn 50e 
verjaardag. Tijdens de nieuwjaarsreceptie in januari in Het 
Station, en waarschijnlijk al ver daarvoor, zijn de eerste 
zaadjes gepland om van dit jubileum een succes maken. Het 
uiteindelijke doel van het bestuur was om de dag in twee 
delen te splitsen. Als eerste wilden we een ludieke actie 
houden waarmee we aandacht konden krijgen van pers en 
publiek. Zodat het niemand kon ontgaan dat de Zeeuwse 
oud Mariniers 50 jaar actief waren in hun eigen afdeling 
van het COM. Bij eerdere kroonjaren in het verleden waren 
er al fantastische activiteiten geweest, zoals in historische 
kledij door de stad te lopen. Het ledenaantal, de gemiddelde 
leeftijd van de leden, de medewerking van andere instanties 
en de tijdsgeest zorgden ervoor dat we op zoek moesten 
naar iets anders wat bij veel mensen voor een goedkeurende 
glimlach zou zorgen.

Wat is er mooier dan onze oprichter van het Korps eens in het 
zonnetje te zetten! Al jarenlang staat Michiel de Ruyter trots 
over de Schelde te turen, helaas besmeurd met een dikke 
laag vogelpoep. Normaal zorgt de gemeente Vlissingen voor 
een regelmatige wasbeurt, maar nu hadden ze deze al een 
tijdje uitgesteld zodat COM Zeeland zich voldoende uit kon 
leven. Om 10 uur in de morgen was er een grote groep leden 
aanwezig op de Boulevard in Vlissingen om de vervuiling 
op het standbeeld eens flink aan te pakken. Het was beslist 
geen half werk, want er was een heuse hoogwerker geregeld 
en een schoonmaakbedrijf wat zorgde voor warm soppig 
water.

Nadat we de nodige officiële plichtplegingen hebben 
gepleegd, onder andere voor Omroep Zeeland, zijn we na wat 
haperingen aan de hoogwerker echt begonnen. De zon was 

al volop aanwezig, wat ook zorgde voor de nodige aanloop 
van belangstellenden. In de week vooraf hebben diverse 
media aandacht aan onze schoonmaakactie besteed. Rond 
Michiel de Ruyter wapperden op deze zaterdagmorgen volop 
vlaggen van het COM. Er was zelfs muzikale ondersteuning 
via de accordeon. 

De vogelpoep was zeer hardnekkig en de bijna verweerde 
verflaag op het standbeeld zorgde ervoor dat er toch 
een lichte Coupe Soleil achter bleef op de Admiraal zijn 
hoofd. Onze hogedrukstraal was te hard voor de broze 
verflaag. Verder blonk het gepoetste beeld weer volop in 
de zon. Sokkel, kanonnen en hek hebben ook een grondige 
schoonmaakbeurt gekregen. Tegen half 12 hebben we de 
schoonmaakartikelen opgeruimd en zijn we afgedaald 
naar het terras aan de jachthaven voor een bak koffie. Het 
eerste deel van deze mooie dag was geslaagd. Iedereen 
tevreden. Grote dank voor het gebruik van de hoogwerker 
van Roegiers glas en de Koeijer Schilders en de hulp van het 
schoonmaakbedrijf B&E reiniging. 

Direct na de schoonmaakactie kregen we volop media 
aandacht. Omroep Zeeland en de PZC plaatsten een leuke 
film op hun websites, en ook in het avondprogramma van 
Omroep Zeeland was er aandacht voor onze actie. Ook de 
dagen daarna stonden er leuke foto’s in de PZC en regionale 

advertentiebladen. Uiteindelijk is het 
niemand in Zeeland ontgaan. 

Na de kop koffie volgde de aftrap 
voor deel 2 van deze jubileumdag. 
Na de lunch gingen we weer richting 
het station. Vanaf 14.00 uur konden 
we ons inschepen op partyboot de 
Denick II uit Terneuzen. Deze boot lag 
naast het station in het zonnetje op de 
feestgangers te wachten. Op de boot was 
ook onze nieuwe demonstratie display 
te bewonderen, met verschillende 
etalagepoppen in mariniers outfits. 
De boot was helemaal klaar voor deze 
mooie middag.

Rond 15.00 uur vertrokken we met 

  

Afdeling Zeeland
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Zaterdag 14 december: Viering Korpsverjaardag
Ook dit jaar vieren wij de verjaardag van ons Korps en wel op 
zaterdag 14 december en weer in Hotel Van der Valk Groningen-
Hoogkerk. Gezien de ervaringen van de afgelopen jaren hebben 
we dit jaar gekozen voor een iets andere opzet van de viering. 

We gaan de inlooptijden splitsen. De eerste inlooptijd is vanaf 
16.00 uur voor met name de oudere garde, die ook weer op 
tijd naar huis wil gaan. Deze groep kan deelnemen aan een 
sjoelwedstrijd of gewoon gezellig borrelen. Een tweede inloop 
is vanaf 18.00 uur voor de leden die overdag nog verplichtingen 
hebben.

Programma:
16.00 - 16.30 uur  Eerste inloop leden/partners met koffie/thee 
  en iets lekkers
16.30 - 18.30 uur  Sjoelwedstrijd of borrelen
18.00 - 18.30 uur  Tweede inloop leden/partners en genodigden
18.55 uur  Welkomstwoord van onze voorzitter
19.00 uur  Opening van het koud– en warm buffet 
20.00 uur  Dansvloer is geopend
21.00 uur  Opening dessertbuffet 
21.45 uur  Prijsuitreiking van de sjoelwedstrijd
22.00 uur  Presentatie vertegenwoordiger van het Korps 
  Mariniers
24.00 uur  Einde avond
De eigen bijdrage voor leden en partner bedraagt € 16,65. Dit is 
inclusief koffie/thee en iets lekkers bij eerste inloop, het koud- 
en warm buffet, het dessertbuffet en 3 consumpties (fris, bier, 
sap, wijn en binnenlands gedestilleerd). Extra muntjes zijn 
verkrijgbaar à  € 2,75 per stuk. 

Opgeven graag z.s.m. en het liefst per e-mail naar 
penningmeester@comnoord.nl of telefonisch 06-54312197. 
De aanmelding is definitief door het overmaken van de totale 
entréeprijs naar NL61RBRB0954624920 ten name van COM 
Noord onder vermelding van uw naam en het totaal aantal 
personen. Wij rekenen weer op jullie aanwezigheid.

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie op zondag 12 januari 2020 
Op zondag 12 januari 2020 nodigt het Bestuur van COM Noord u 
uit om gezamenlijk aan te stoten op het nieuwe jaar. Vanaf 15.00 
tot 18.00 uur bent u weer van harte welkom in het Dorpshuis in 
De Wilp.

Op bezoek bij Onderzeedienst (OZD) Koninklijke Marine
Via de bemiddeling van ons lid Marc Orth hebben wij een 
interessant bezoek aan de Onderzeedienst (OZD) Koninklijke 
Marine gebracht. CdE L. Klein heeft ons uitgebreid geïnformeerd 
over het ‘bedrijf’. In de presentatie van MARSOF werd de 
nauwe samenwerking met de OZD benadrukt. Vervolgens een 
rondleiding op de Zr. Ms. Mercuur en in de Zr. Ms. Dolfijn (1993) 
gehad.

  
Afdeling Groningen-Drenthe 

en Friesland (COM Noord)

Korpsverjaardag COM Noord.

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 12-01-2020.

Presentatie MARSOF.

Groepsfoto op Zr. Ms. Dolfijn.

  
Afdeling Flevoland

Vlag ceremonie Indië-herdenking door COM Flevoland 
Mariniers
Op 15 augustus 2019 was er een officiële herdenking bij 
het Indisch monument in Den Haag. Op 15 augustus 1945 
kwam er een eind aan de Tweede Wereldoorlog binnen het 
Koninkrijk der Nederlanden.

Deze herdenking is voor alle slachtoffers van de Japans 
bezetting van Nederlands Indië door middel de vlag halfstok 
op te hangen en na de taptoe en twee minuten stilte vlag in 
top te hijsen. Ook in Almere werd dit feit officieel herdacht 
bij het Indië monument in het bos van de Onverzettelijke in 
de Verzetswijk.

Vele bewoners van het wooncomplex Rumah Merlati waren 
bij deze plechtigheid aanwezig. Aan dit gebeuren deden dit 
jaar een delegatie van COM Flevoland in de vorm van 9 tal 
Mariniers in COM tenue met baret die “Acte de Pressants” 
gaven via de vlagceremonie en erewacht.

Na een lange op de plaats rust en de taptoe met twee 
minuten stilte kon de Mariniers delegatie met een officiële 
groet aan de gevallende inrukken.
 
Na afloop was er een informele bijeenkomst met een 
gebruikelijke door de Indonesische gemeenschap als dank 
een Indische rijsttafel aangeboden.

Met dankbare blikken namen wij afscheid met de toezegging 
tot volgend jaar  met een wederzijdse dank.

“Terina Kasih Banyak”
Jan Hartog

  
Afdeling Noord-Holland

COM Noord-Holland organiseerde de 16e landelijke 
wandeltocht in Groet
Zaterdag 21 september 2019 was het voor COM Noord-Holland 
de 16e keer dat het najaars- uitje werd georganiseerd wat toen 
nog de landelijke wandel-puzzel-tocht werd genoemd in de 
Schoorlse duinen.

Door de vergrijzing werd het aantal inschrijvingen minder en 

voor velen is de wandeltocht een te zware opgaaf.

Er is door de organisatie van alles uitgeprobeerd om het 
levendig te houden van Oud Hollandsche spelletjes tot een 
motor toertocht. Het enthousiasme onder de vaste inschrijvers 
blijft nog steeds bestaan dus moest de organisatie creatief 
gaan denken.

Vorig jaar werd er geopperd om op zoektocht te 
gaan in de duinen naar overblijfselen van de tweede 
wereldoorlog waaronder diverse bunkers welke 
bij Piet Hof bekend zijn. Maar helaas door ziekte 
van Piet zijn vrouw moest hij afhaken en er moest 
geïnproviceerd worden.

Maar de secretaris van COM Noord Holland Frits 
Eckenhaussen is nogal creatief en niet voor één 
gat te vangen en heeft tocht een tocht uitgezet en 
volgens de uitleg van de voorzitter met heel veel 
terrasjes. Maar het bleek toch anders uit te komen 
want het eerste terrasje was de finish. Het was een 
tocht waarvan ik denk dat er velen nog dagenlang 
spierpijn hebben gehad want er zaten in de tocht een 
paar behoorlijke kuitenbijters bij.
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Nieuwe COM-leden en donateurs
Nieuwe Leden
R H Redder   Enschede
O. A. Quandt  Alphen a/d Rijn
H. C. Vink  El Campello Spanje
H. Spaansen  Enkhuizen
A. Toet  Breukelen
E. Slagmolen  Barendrecht
M. Praasterink  Mies  Zwitserland
R. W. Kuling  Echt
M. A. Dolman  Utrecht

C. van Heijningen  Naaldwijk
F. Huizinga  Uden
E. Tomasowa  Hardinxveld-Giesendam
N. Toet  Den Haag
C. J. Redegeld  Nuenen

Donateurs
Mevr D J Homan v d Sel     Apeldoorn
Mevr S. Bercx  Utrecht
J. A. van Wezel  Utrecht
E. van Beek  Rotterdam

  
Afdeling Zuid-Holland

Afscheid van RVA-leden
Op woensdag 2 oktober hebben we tijdens een lunch met 
afgevaardigden van de onderafdelingen en het bestuur van 
Zuid Holland afscheid genomen van 2  RVA leden t.w. John 
Blok en Hans Neugebauer. Beiden hebben deze functie 10 
jaar uitgeoefend.

Onderscheidingen
Tijdens deze bijeenkomst was ook de Voorzitter van COM 
Nederland, Piet Kruithof aanwezig en sprak John Blok toe en 

bedankte hem voor de vele jaren inzet voor de vereniging.                                                     
Want buiten dat John lid was van de RVA is hij ook vele 
jaren Voorzitter geweest van de onderafdeling Den Haag.                                                                                                                                            
Hij vertelde dat het bestuur besloten heeft hem te 

Bij het Meeuwenmeertje werd het bivak opgeslagen om even te 
ontspannen en ons door de organisatie verstrekte lunchpakket 
te nuttigen.

Maar al snel klonk het commando “omhangen” en werd de 
tocht door het afgebrande gedeelte van de duinen vervolgt. 
Het was echt ploeteren door het mulle zand en de onderlinge 
communicatie werd steeds minder vanwege adem te kort. Maar 
op de gladiolenallee werden de ruggen gestrekt en lachend 
werd de finish gepasseerd.

Dit jaar was er voor de niet-lopers een prachtige fiets-
knooppunten-tocht uitgezet 
van ongeveer 35 kilometer. 
De fietsdeelnemers, 
ongeveer 20 personen, 
vonden het een prachtige 
tocht en voor herhaling 
vatbaar. COM leden uit de 
andere provincies kom eens 
heerlijk mee fietsen in het 
mooie gedeelte van Noord 
Holland.

Voor de achterblijvers was 
er door de organisatie het 
in Noord-Holland bekende 
bordspel ‘Keezen” bedacht 

een combinatie van  “mens erger je niet” en “pesten”. Bij 
terugkomst van de wandelaars heerste er in de zaal van “de 
Blinkerd” te Groet een vrolijke stemming en ook wel wat 
commentaar van en paar mensen die te vaak van het bord 
waren gegooid.

Al met al weer een dag waar we met plezier op terug kunnen 
kijken.

Na het dankwoord van voorzitter Willem Hup en een 
voortreffelijke blauwe hap en de jaarlijkse tombola namen 
wij afscheid van elkaar met dank aan de organisatie en de 
toezegging “Tot volgend jaar”!

Jan Hartog

Korpsfeest
Het korpsfeest van de afdeling zal op 22 november 2019 
worden gehouden in het Evenementen Centrum Amsterdam, 
gebouw MEA/030/84 de Keizerzaal van de Marinekazerne te 
Amsterdam.

Vanaf 17:00 uur   Ontvangst.
Vanaf 17:30 uur   Uitgebreide Nasi maaltijd.
Zaal open vanaf 19:30 uur met LIVE Muziek.

Taptoe: 22:30 uur.
Einde:    23:00 uur.
Kosten:                 €17,50 pp.
Bonnen:                €2,00 per stuk.

Opgave voor 08 november 2019. Via mail van de 
secretaris F. Eckenhaussen: f.eckenhaussen@planet.nl , 
Bellen kan ook 020-403 14 00.  

Deelname door overmaking van € 17,50 p.p.
t.n.v. Contact Oud Mariniers Rotterdam, te
Amsterdam, rekening NL36INGB0007578273
o.v.v. Korpsfeest en naam en adres.

benoemen als Lid Van Verdienste en overhandigde hem de 
bijbehorende versierselen Uiteraard waren er ook bloemen 
voor zijn echtgenote en kreeg hij van de onderafdeling Den 
Haag een attentie aangeboden.

Daarna werd Hans Neugebauer door de Voorzitter van Zuid 
Holland bedankt voor zijn inzet wat gewaardeerd werd door 
een Blijk van Waardering met het bij passende insigne en een 
bloemetje.

Tijdens deze bijeenkomst werd ook Jaap de Bruin in 
het zonnetje gezet voor zijn vele inspanningen voor de 
vereniging o.a. reeds 10 jaar verzorgen van het blad van COM 
ZH “de COMpagnon” en is tevens al vele jaren webmaster.                                                                                                                    
De voorzitter overhandigde hem ook een Blijk van 
Waardering en een bloemetje voor zijn echtgenote. 

Tekst: Jacques van den Berg
Foto’s: Jaap de Bruin en Cees Grimbergen    

Onderafdeling Den Haag

Reünie vrijdag 13 december 2019
Dit jaarlijkse gebeuren zal weer plaatsvinden in gebouw 147 
van de Frederikkazerne en wel op vrijdagavond 13 december 
2019, aanvang 17.30 uur. De kosten bedragen € 27,50 per 
persoon. Dit bedrag is inclusief een uitgebreide rijsttafel 
en een nagerecht “du chef”.  Het muzikale gedeelte zal dit 
keer worden verzorgd door Erwin Hardenberg. Ook zal er 
weer een loterij worden gehouden. Wilt u aan deze reünie 

deelnemen, meld dit dan per mail bij ondergetekende en 
maak het te betalen bedrag over naar rekeningnummer 
NL83 INGB 0004892564 t.n.v. Oud Mariniers Den Haag 
onder vermelding van reünie 13 december 2019. COM-tenue 
aanbevolen.

Nieuwjaarsborrel 14 januari 2020
Op dinsdag 14 januari 2020 zullen we een toost uitbrengen 
op het nieuwe jaar. We zullen dat doen in ’t Spuigat, 
Kranenburgweg 160, 2583 ER Scheveningen, aanvang 19.00 
uur. Uiteraard zijn de partners van harte welkom. COM-tenue 
aanbevolen.
Voor beide activiteiten s.v.p. aanmelden bij ondergetekende. 
Joep Caminada, tel. 06-24796096, mail: joep.caminada@
hetnet.nl 

Algemene ledenvergadering 11 februari 2020
Deze zal op dinsdag 11 februari 2020, aanvang 20.00, worden 
gehouden in ’t Spuigat, Kranenburgweg 160, 2583 ER 
Scheveningen. Ontvangst vanaf 19.30 uur .

Het bestuur bestaat thans uit: Jan Draaijer, voorzitter; Joep 
Caminada, secretaris; Herman Koning, penningmeester;
Peter van Slingerland en Piet Wakker.

Piet Wakker is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. We 
zoeken een enthousiaste kandidaat om ons bestuur te 
versterken. Aanmelden graag bij ondergetekende of een van 
onze bestuursleden.
Joep Caminada, tel. 06-24796096, 
mail: joep.caminada@hetnet.nl 

Joep Caminada
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Tekst: Wim Lenting 

In de Traditiekamer van de Van Ghentkazerne in Rotterdam is aan 
de commandant, Luitenant-kolonel der Mariniers M. Posthumus 
tijdens de commando overdracht een unieke bijzettafel 
overhandigd door Luitenant-kolonel der Mariniers J.P.C. ten Hove. 

Van deze zeer aparte Mariniers Bijzettafel heeft oud-marinier 
Martin Niezen van COM Noord twee stuks vervaardigd. De tweede 
tafel mag en gaat worden geveild. De opbrengst van de veiling is 
voor 2/3 deel bestemd voor de Stichting Sociaal Fonds COM, en 
1/3 deel voor Lief & Leed afd. COM Noord.

Voorzitter André Meijer, van COM Noord en Frank Aaldering, 

voorzitter van Stichting Sociaal Fonds COM zijn zeer verrast met 
deze actie die zij beiden dan ook van harte steunen.

De Mariniers Bijzettafel is een prachtig ontwerp van Martin 
Niezen* en uitgevoerd in vol notenhout. De tafel is ruim 65 cm in 
doorsnee. In het blad van de tafel is heel kunstig het Korpslogo 
gefreesd. 

U kunt nu bieden, de veiling is gestart
En . . . we hebben al een eerste bod binnen, € 450,00 van Peter de 
Valk!!! Maar, we hopen op veel en veel meer. Het is de absoluut 
enige kans om een unieke originele Mariniers Bijzettafel te 
bemachtigen. De tafel is een must voor elke oud- en actief 

!!! Eénmalige unieke mogelijkheid !!!
Biedt nú mee op de absoluut unieke 

Mariniers Bijzettafel

dienende Marinier en voor een ieder die zich, op welke 
wijze dan ook, verbonden voelt met ons Korps. Breng uw 
bod uit per e-mail: penningmeester@comnoord.nl 
Wij vermelden op al onze sociaal media-mogelijkheden de 
stand van de dag.

U kunt uw biedingen doen tot Koningsdag 27 april 2020, 
klokslag 24.00 uur. De gelukkige winnende bieder op de 
unieke Mariniers Bijzettafel nodigen wij uit om op de jaarlijkse 
Reünie omgeven door Sport en Spel (COM Sportdag) in juni 2020 
in de VBHKAZ te Doorn, om de Mariniers bijzettafel in ontvangst 
te nemen.
 
* Oud-marinier Martin Niezen komt uit het noorden van ons land en 
heeft na een periode van enkele jaren bij ons Korps een succesvolle 
carrière opgebouwd als ondernemer ‘woondesign’. In de oprechte 
overtuiging dat hij zijn succes voor een belangrijk gedeelte te danken 
heeft aan het Korps Mariniers: “Daar heb ik geleerd creatief te zijn, 
dat inzet loont en dat je als team alles kunt bereiken” schonk hij in 
oktober 2016 het door hem zelf ontworpen pronkstuk de ‘Holland-
tafel’ met ingegraveerd Korpslogo en bijbehorende stoelen aan 

de Commandant Korps Mariniers, Brigadegeneraal der Mariniers 
Frank van Sprang.

De Holland-tafel, uitgevoerd in vol notenhout, heeft een formaat van 
4.30 x 1.94 meter en is 265 kg zwaar. De contouren van Nederland 
zijn in de tafel aangebracht met de Computer numerical control 
(CNC) werkmachine en daarna ingelegd met rubber.

Er zijn 16 speciaal vervaardigde stoelen bij, uitgevoerd in leerstof 
met de exacte Barathea kleuren. De leren achterzijde van 15 stoelen 
zijn uitgevoerd met het korpslogo in wit, bij de achterzijde van de 16e 
stoel is het korpslogo uitgevoerd in goud. Dit is de ‘Generaalsstoel’.
De unieke originele Mariniers Bijzettafel is met het zelfde 
vakmanschap, dezelfde pressie en warmte vervaardigd. 
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Ben Braber, Martin Niezen, Frank Aaldering en André Meijer.
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Unieke bevrijdings-ontmoeting

Op 5 en 6 oktober is in Baarle-Nassau herdacht dat de Eerste 
Poolse Pantserdivisie onder commando van generaal Stanislaw 
Maczek deze gemeente na zware tegenstand van de Duitsers 
heeft bevrijd. Het duurder drie weken eer de Polen naar Breda 
konden oprukken om daar de bezetters te verjagen.

Daarbij sneuvelden meer dan 200 Poolse soldaten van de 
tankdivisie die met zware artillerie en granaten vanuit verborgen 
schuttersputten werden bestookt. De generaal richtte een nood-
commandopost in, liet op diepladers achtergebleven Poolse 
tanks naar Baarle vervoeren en kon zo de opmars voortzetten. 

Bij de herdenking in Baarle-Nassau waren de oudste nog levende
veteranen aanwezig.

Namens  COM-afdeling Noord-Brabant woonde a.i.-bestuurslid 
John Bindels de herdenking bij. Hij werd eerder onderscheiden 
met de Medal of Honour Veterans Association Polish Army in the 
West voor zijn verdiensten voor de Pantserdivisie.

Op de foto in het midden: veteraan kapitein Henryk Bajduszewski 
(95), met rechts van hem oud-marinier John Bindels en eerste 
luitenant Aloyzy Jedamski (94), in gezelschap van, geheel links, 
majoor Edmund Popielinski, voorzitter veteranen in Gdansk.

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 - 

Een herstellende beweging
In de Houwe Zo nr 4 is een fout geslopen met het plaatsen van de 
foto. Hierbij de juiste foto van de drie mariniers.

Drie Mariniers vanuit zelfde straat naar Nieuw Guinea.

Diversen

Oproep Noordpool

Bericht: Ik ben in October 1960 met de KLM vanuit Biak via Tokyo 
over the noordpool naar Amsterdam gevlogen. Het was een 
speciale vlucht. Ik was toen 21 en ging als handschoen bruid 
terug naar Nederland. We hadden een stopover van 2 dagen in 
Tokyo voordat we verder vlogen naar Amsterdam via Anchorage 
en Stavanger. 

De plane was vol met mariniers die ook terug naar Nederland 
gingen. Ik kan helaas nergens iets vinden over die speciale vlucht 
over de Noordpool.
Kunt U mij misschien helpen om mariniers te vinden die die 
vlucht over de Noordpool vanuit Biak ook hebben meegemaakt? 
Ze zijn waarschijnlijk net als ik nu al 80 of ouder.

Irene van Kuyk
irene.rose.vankuyk@gmail.com



 22   23

Voorzitter COM en bestuur Flevoland 
hebben	een	Battlefield	tour	in	Ieper	
(België) gedaan

Gedurende deze Battlefieldtour hebben we de frontlijn van de 
eerste wereldoorlog op het grondgebied van België bezocht. 
Over een afstand van hemelsbreed 55 km zijn hier 929.500 doden 
gevallen, dat is dus gemiddeld 17.358 doden per strekkende 
kilometer. Even ter vergelijking, dat is de capaciteit van het 
voetbalstadion van AZ. 

We begonnen in Nieuwpoort aan de Belgische kust en eindigden 
in het Heuvelland (Franse grens). Dag één lag de focus op de 
slag om de IJzer. De andere twee dagen verdiepten we ons in de 
diverse (vier) slagen om Ieper.

Na een korte 
presentatie 
van onze 
gids Rik 
Veenendaal 
over de 
toedracht 
van de 1e 
Wereldoorlog 
vertrokken 
we de eerste 
dag naar de 
westkust van 
Vlaanderen 
waar de 
Belgen de 

Duitse opmars op 
het laatste moment 
hebben kunnen 
tegenhouden. 
We bezochten 
de Ganzepoot, 
het Station van 
Ramskapelle in 
Diksmuide en de 
Dodengang langs 
de IJzer. Als laatste 
bekeken we twee Duitse begraafplaatsen; Vladslo en Langemark.

De 2e dag zijn we begonnen in Lijssenthoek waar vanaf 1915 tot 
1920 het grootste veldhospitaal van de Ieperboog ingericht was. 
Vanaf Lijssenthoek gingen we naar diverse bezienswaardigheden 
in Poperinge,  Essex Farm en de Yorkshire Trench Dugout. Bij de 
Brooding Soldier stonden we stil bij het gebruik van chemische 
strijdmiddelen. Verder bezochten we ’t Hooge, Hellfire corner, 
Hill 60 en Hill 62.

De laatste dag begon in het Flanders Field Museum en als laatste 
bezochten we het Tyne Cot Cemetery. Een indrukwekkend én 
ingetogen baken van rust dat zich uitstrekt in het voormalige 
oorlogslandschap. Met zijn 11.956 graven is dit de grootste 
Commonwealth-begraafplaats ter wereld.

Een indrukwekkende tour waarbij elke deelnemer een pitch 
van 5 minuten moest houden over een van tevoren opgegeven 
onderwerp over de eerste Wereldoorlog. 

Meer informatie is te vinden op https://grotebrutus.nl/

Oproep om meer 
informatie en foto’s

Het is inmiddels 57  jaar geleden 
dat onze Sobat Erns Herbert 
Piena op 23 juli 1962 te Merauke is 
gesneuveld.

Gaarne zou de familie van Ernst 
meer te weten willen komen over 
hemzelf, hoe hij was en wie hij was, 
en hoe hij zich heeft gemanifesteerd 

tijdens zijn opleiding in Manokwari en daarna. 

Wie kan meer over Ernst vertellen en heeft wellicht nog foto’s?
Alle info is welkom.

Gaarne info sturen naar:
Carol Magermans, webmaster 
www.mariniersnieuwguinea61-62.nl
email : carolmagermans@gmail.com

Het Zeekadetkorps, de bakermat voor het 
maritiem beroep

In deze tijd is een tekort aan maritiem personeel steeds 
vaker een item dat in het nieuws is. Toch is er een oplossing 
om de jeugd te stimuleren een maritiem beroep te kiezen. In  
Rotterdam, maar ook in andere steden in Nederland.
 
Helaas is de oplossing voor veel mensen onbekend. Een 
oplossing die voor iedereen bereikbaar is, voor zowel jongens 
als meisjes. Een oplossing, waar kinderen vanaf 9 jaar vertrouwd 
gemaakt kunnen worden met veel aspecten van het maritieme 
beroep. Een oplossing waar kinderen leren navigeren, zeilen, 
kennis krijgen van communicatie aan boord van een schip, 
techniek, discipline en verantwoordelijkheden, maar ook van 

kameraadschap. Het Zeekadetkorps 
biedt de mogelijkheid aan de 
maritieme wereld om jongeren te 
stimuleren een maritiem beroep te 
kiezen. Om dit te kunnen realiseren, 
heeft het Zeekadetkorps de steun 
van de maritieme wereld nodig.

Bij deze dus een oproep aan de 
offshore industrie, de koopvaardij, de binnenvaart, de marine en 
andere maritieme sectoren om aan onze deze oproep gehoor te 
geven.

Het Zeekadetkorps Rotterdam is op zoek naar sponsoren en naar 
bedrijven die het korps kunnen ondersteunen de aanwas van 
jong maritiem talent te blijven continueren.

Als DE Haven van Nederland en als Wereldhaven kan Rotterdam 
het zich niet permitteren om hier in gebreke te blijven. Wij zien 
graag uw ondersteuning tegemoet om Nederland als zeevarende 
natie met een rijke en roemrijke historie op de kaart te houden.

Willen wij Nederlanders als maritieme natie van betekenis 
kunnen blijven, dient er voor gezorgd te worden dat jong 
maritiem talent zo vroeg mogelijk gestimuleerd en ontdekt 
wordt. Wij zien u graag tegemoet als sponsor of als promotor om 
het Zeekadettenkorps meer financiële armslag te geven en de 
bekendheid van het Zeekadetkorps te vergroten.

45-jarig jubileum schietsportvereniging 
COM s.v. Oss

Zaterdag 19-Okt j.l. vierde de schietsportvereniging COM .s.v Oss 
haar 45-jarig bestaan.

Ter ere van deze gelegenheid heeft de vereniging speciale polo’s 
laten maken. De eerste polo werd door secretaris Franz van 
Brussel overhandigd aan mede-oprichter en ere-voorzitter Theo 
Mevis. Bij de viering was ook Toon van Ooijen aanwezig; hij is 
één van de andere oprichters van COM s.v. Oss. In een korte 
speech keek Theo terug op alle mooie jaren van de vereniging 
en hij wenste ons allen nog veel jaren schietplezier. Onder het 
genot van een heerlijke “blauwe hap” werden veel herinneringen 
opgehaald en nog lang nagepraat.

Een (verlaat) eresaluut aan Peter Romp

Na een aantal keren de Vierdaagse te hebben gelopen, met o.a. 
mijn vrouw, een collega marinier uit Nieuw-Guinea , maar ook 
vaak solo, had ik me voorgenomen om eens de  ervaring op te 
doen hoe e.e.a. zou bevallen met een peloton oud- mariniers. 

Na kennis gemaakt te hebben met deze ouwe rotten van het 
Korps voelde dat wel goed,  maar zeker ook met de commandant 
van het peloton, Peter Romp,  om mede onder zijn bezielende 
leiding dit avontuur aan te gaan.  

Het  COM detachement is op initiatief van Peter Romp opgericht 
in 1986 en geeft nog steeds akte de préséance op de Vierdaagse.  

Hij is om die reden onderscheiden als Lid van Verdienste. 
Precies weet ik het niet meer maar ik meen dat onze eerste 
kennismakende  testcase was in Heerenveen.   Een mooie, door 
Niek van der Horst voortreffelijk georganiseerde mars door het 
Friese landschap. 

Wat mij vooral opviel was de precisie en  correctheid op allerlei 
gebied van Peter Romp. Iedere morgen voor aanvang van de 
start had hij een motto,  ter ondersteuning van het moreel, voor 
de komende soms pittige mars die dag. Een ander aspect was de 
militaire precisie, (de korpsgedachte eigen) die hij hanteerde bij 
bijvoorbeeld bochten of  rotondes. 

Hij was in staat om de rotonde twee keer te ronden,  als er 
iemand de neiging had om de bocht af te snijden. We liepen 
geen centimeter tekort tijdens deze Vierdaagse. Heel bijzonder 
eigenlijk dat hij na zoveel jaar nog overgoten was met dit 
fanatisme, maar waar wij ons als oud marinier wel senang bij 
voelden, daar wij met hetzelfde  sop zijn overgoten.  

Ik,  maar ik vermoed ook dat velen oude korpsmaten zullen 
geschrokken zijn bij het horen dat deze aimabele oud-marinier 
nog niet zo lang geleden  is overleden.   Hij was uit het goede 
mariniershout gesneden. Peter rust in vrede.

Piet Stoutjesdijk, Eindhoven 

Piet Kruithof met Flevoland bestuursleden Riko 
Letlora en Andre Westland.
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De Slag om de Westerschelde staat centraal in 
de longread van het Nederlands Instituut voor 
Militaire Historie (NIMH). In oktober en begin 
november 1944 vochten geallieerde eenheden 
in Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland 
en Walcheren om de toegang tot de haven van 
Antwerpen veilig te stellen. De geallieerde legers 
hadden dringend een grote haven nodig om hun 
bevoorrading op peil te kunnen houden.

Te lange aanvoerlijnen
Een maand na de uitbraak uit het Normandische 
bruggenhoofd stonden de geallieerden al in 
Brussel. Op 4 september 1944 viel Antwerpen 
met zijn grote haven aan de Schelde vrijwel 
ongeschonden in geallieerde handen. De 
aanvoerlijnen, liepen van de Normandische 
invasiestranden tot aan het front nabij Antwerpen. 
Ze waren te lang om de gehele geallieerde strijdmacht in 
beweging te kunnen houden. De honderdduizenden militairen 
konden ternauwernood worden bevoorraad. Antwerpen lag circa 
80 kilometer landinwaarts en zolang de Duitsers de monding 
en beide oevers van de Schelde in handen hadden, bleef de 
havenstad onbruikbaar.

Hard en medogenloos
De 1th Canadian Army moest de Scheldemond veroveren. Hitler 
wist dat Antwerpen belangrijk was en riep zowel Walcheren 

(op 4 september) als Breskens en omgeving (op 20 september) 
uit tot Festung. Dat hield in dat hier tot de laatste man moest 
worden doorgevochten. Wilden de geallieerden gebruik kunnen 
maken van de Westerschelde, dan moesten de monding en al het 
aangrenzende gebied vanaf Antwerpen tot aan de Noordzeekust 
worden gezuiverd. Dat hield in dat behalve Walcheren en Zeeuws-
Vlaanderen ook Zuid-Beveland op de Duitsers heroverd moest 
worden.

De strijd was hard en meedogenloos. De hele maand oktober 
hadden de geallieerden nodig om Zeeuws-Vlaanderen en 
noord- en Zuid-Beveland te veroveren. Voor het nemen van het 
zwaar gefortificeerde eiland Walcheren was operatie Infatuate 
opgezet. Die startte op 1 november 1944 in alle hevigheid en 
duurde tot 8 november. Toen gaven de laatste Duitse militairen 
zich over. Daarna kon het mijnenvrij maken van de Westerschelde 
beginnen. Op 28 november bereikte het eerste konvooi de haven 
van Antwerpen.
 
Lees de volledige longread: 
https://75jaarvrij.nl/cms/view/57982305/longread-10-2019-slag-
om-de-westerschelde/  
(bereikbaar via Internet en Rijksportaal).

Nieuwe longread NIMH: 
De slag om de Westerschelde

Tekst: Matthijs Spijk 

Op 28 augustus 2019 jl. is op de Van Ghentkazerne het Mobilisatie-
Oorlogskruis postuum uitgereikt aan mijn opa Marinier der 3e 
klasse Floris Spijk uithanden van Generaal Mac Mootry voor mijn 
vader.

Dit om zijn gevechtshandelingen te eren die hij gedaan heeft bij 
de Willemsbrug over de Maas en Watertoren bij de oude Plantage 
in Rotterdam te mei 1940.

 

Mijn opa is in 2012 
overleden en heeft nooit verteld 
over zijn tijd bij het Korps Mariniers. Ik kreeg na 
zijn overlijden pas te horen dat hij Marinier was geweest toen ik 
de vraag had gesteld wat hij had gedaan in de 2e Wereldoorlog.

Maar niemand wist het fijne ervan te vertellen. Door 
het opvragen van zijn Staat van Dienst en andere 
bewaard gebleven documenten kwam ik erachter 
wat hij heeft gedaan en heeft moeten doorstaan. 
Een verschrikkelijke strijd. Ook na de capitulatie van 
Nederland na 4 dagen strijd heeft hij zich niet als 
krijsgevangene gemeld en heeft 5 jaren ondergedoken 
gezeten om zich na 5mei 1945 weer bij het Korps te 
melden.
 
Ik ben zelf militair en wilde dan ook dat mijn opa voor 
zijn helden daden werd erkend en geëerd. Dit is zeker 
gelukt en ik weet zeker 
dat hij zich bijzonder 
trots had gevoeld.

“Eens Marinier, Altijd 
Marinier”

Postume uitreiking 
Mobilisatie-Oorlogskruis
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´Degenen die zich vrijwillig willen opgeven voor de uitzending 
kunnen dat NU kenbaar maken.́  Het is ongeveer 0800 uur 

ś ochtends. Appèl – of ´baksgewijś , zoals mariniers het 
noemen - op de kazerne in Doorn. De verzameling rode 
bakstenen gebouwen die nog stamt uit zeker een eeuw 
geleden, ligt verscholen aan de rand van de Utrechtse 
heuvelrug. De groene en bosrijke omgeving vormt een mooi 
camouflagedecor voor de militaire basis. De exercities en de 
appels vinden altijd plaats op een van de aangelegde open 
binnenplaatsen, tussen de gebouwen in. 

De commandant kijkt zo neutraal mogelijk naar de vijftig 
mannen voor hem. Stuk voor stuk goed getrainde MARSOF-
operators, sommigen met meer ervaring dan anderen. 
Ondanks hun specialisme binnenlandse terrorismebestrijding, is 
van hogerhand besloten dat ze in aanmerking komen voor deze, 
waarschijnlijk laatste, Special Forces uitzending naar Uruzgan. 
Het zal de vijfde Viper rotatie worden. Vier lichtingen zijn hen reeds 
voorgegaan dus zoveel keus in geschikte, frisse krachten is er niet 
meer. Het wordt zoeken naar een juiste match van vier teams van 
negen man, bestaand uit zowel mariniers als commandó s.

Een boek voor in- en outsiders
Bovenstaand is de eerste alinea van het boek Blind vertrouwen – 
Het verhaal van Nederlandse Special Forces in Afghanistan. Het 
verhaal is gebaseerd op persoonlijke ervaringen en herinneringen 
van een team mariniers van de vijfde lichting Viper die in het 
najaar van 2007 in Uruzgan op uitzending was. Het is niet de eerste 
publicatie in romanvorm over militaire ervaringen in Afghanistan. 

Boek Blind vertrouwen beschrijft de teamgeest 
van mariniers op uitzending in Afghanistan

Het is echter wel de eerste publicatie die de ervaringen van 
militairen, in dit geval Special Forces, zó volledig uit de doeken 
doet. Behalve voor de insiders – andere Afghanistan veteranen 
- is het ook geschreven voor een groter publiek. Dat maakt dat 
het verhaal goed leesbaar en begrijpelijk is, ook voor mensen 
buiten de wereld van Defensie. Dat is vanaf het begin af aan ook 
de bedoeling geweest van de initiatiefnemer, Koen Postma  - 
toentertijd JTAC binnen Viper 5. Hij wilde zijn eigen - en zijn 
teamervaring delen met de rest van de wereld, omdat hij voelde 
dat het dat waard was. 

Verhaal van een team
De uitzending van Viper 5 was bijzonder, op meerdere vlakken. 
De intensiteit van de gedeelde ervaringen heeft in al die 
jaren erna nooit afgenomen. Koen besefte dat 
hun belevenis, vooral als team, openbaar mocht 
worden. Het resultaat van zijn initiatief, uitgevoerd 
in samenwerking met schrijfster Maaike van Poelje, 
wordt op de verjaardag van het Korps Mariniers op 10 
december gepresenteerd. Blind vertrouwen vertelt 
de ervaringen van de teamleden van Nassau 5-4 
binnen het geheel van Viper 5, geschreven vanuit het 
perspectief van alle betrokkenen. De schrijfster heeft 
alle betrokkenen geïnterviewd en verder maakte 
ze gebruik van verslagen, bekeek ze de beelden die 
beschikbaar waren en deed ze uitgebreide research. 

Het verhaal heeft niet één hoofdpersonage; er is een 
rol weggelegd voor alle leden van het team, precies 
zoals het ook in de realiteit was. Juist de kracht van de 

samenwerking binnen het ene Nassau 5-4 team en de vier 
Viper teams als geheel, zorgde ervoor dat hun ervaring 
een onvergetelijke is geworden. En dat is precies hetgeen 
het verhaal wil uitdragen. Geen makkelijke taak voor een 
auteur, want het kiezen van één hoofdpersonage waar de 
lezer zich mee kan identificeren, ligt voor de hand. Dat 
heeft bovendien de meeste kans op verkoopsucces. Maar 
net als Special Forces niet voor de makkelijke weg kiezen 
in hun werk, is dat ook niet gebeurd tijdens het schrijven 
aan dit verhaal. 

Tipje van de sluier
Het verhaal leest als een spannend jongensboek, de 
acties en vuurcontacten zijn pakkend, met vaart en verve 
beschreven. Buiten de spanning heeft Van Poelje ook 
geprobeerd het grote plaatje achter de schermen te laten 
zien, zowel persoonlijk als binnen Task Force Uruzgan, als 
politiek. Het ene staat immers niet los van het andere. 
Blind vertrouwen is een boek dat iedere marinier aan zijn 
of haar familie en vrienden kan laten lezen. Het licht een 
tipje van de sluier op over hoe het eraan toe gaat tijdens 
een uitzending en hoe MARSOF operators erin staan. 
Wellicht draagt het lezen van dit verhaal bij aan een 
groter begrip van buitenstaanders voor hun situatie en 
hun motivatie. Maar ook voor hun keuzes en hun gedrag 
voorafgaand, tijdens en na terugkeer van een uitzending. 

Onderliggende boodschap
In het grote plaatje bestaat geen goed of fout. Ook niet in 
tijden van oorlog. Maar het grote plaatje is niet los te zien 
van alle kleine plaatjes. En in die kleine plaatjes bestaat 

er wel degelijk zoiets als moreel ´het juisté  doen. Maar wat dat 
´juisté  dan precies is, dat is voor iedereen verschillend. En hangt 
af van je persoonlijke achtergrond, cultuur en omstandigheden. 
Uiteindelijk maakt voor het grote plaatje de morele keuze die 
je maakt en de actie die je vervolgens doet, niets uit. Dat is de 
boodschap die dit verhaal, tussen de regels door, verkondigt. 
Een gewaagd statement? Misschien. Maar Special Forces zouden 
Special Forces niet zijn als ze risico zouden mijden!

Blind Vertrouwen – Het verhaal van Nederlandse Special 
Forces in Afghanistan / Maaike van Poelje, Koen Postma /  
www.boekblindvertrouwen.nl / In de voorverkoop, die reeds gestart 
is kan het boek nu met korting gekocht worden.
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Correctie
Op Houwe Zo 4 is gemeld dat op 26 mei 2019 B.M. Dammers is 
overleden op 95-jarige leeftijd. Dit moet zijn op 91-jarige leeftijd. 
De oud-marinier is onderscheiden met het Ereteken
voor Orde en Vrede.

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

Gerardus Petrus Johannes Schouten, oud-marinier, 
onderscheiden als Officier in de orde van Oranje-Nassau en met 
het Ereteken voor Orde en Vrede, op 19 juni 2019 te Blaricum, 
op 92-jarige leeftijd.

Arie van Staalduinen, oud-marinier, op 18 juli 2019 te 
’s-Gravenzande, op 67-jarige leeftijd.

Willy Darding, oud-marinier, op 22 juli 2019 te Maastricht, op 
75-jarige leeftijd.

G. C. Kessel, oud-marinier, op 27 juli 2019 te Culemborg, op 
74-jarige leeftijd.

H. J. A. F.(Hub) Schins, oud-marinier, op 27 juli 2019 te 
Noorbeek, op 79-jarige leeftijd.

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

Jaap Elenbaas, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede, op 9 augustus 2019 te Krimpen aan de 
IJssel, op 95-jarige leeftijd.

N. P. S.(Nico) Zonneveld, oud-marinier, op 10 augustus 2019 te 
Heerhugowaard, op 69-jarige leeftijd.

E. Theodorie, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede en drager van het draaginsigne gewonde, 
op 11 augustus 2019 te Zuidhoorn, op 91-jarige leeftijd.

P. v. d. Berg, oud-marinier, op 14 augustus te Purmerend, op 
65-jarige leeftijd.

A. Guijt, oud-marinier, op 17 augustus 2019 te Katwijk, op 
76-jarige leeftijd.

Jan Aandewiel, oud-marinier, op 21 augustus 2019 te Katwijk, 
op 81-jarige leeftijd.

Arjen Kuiken, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 22 augustus te Alkmaar, op 
89-jarige leeftijd.

A. C. G. Broers, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 22 augustus 2019 te Breda, op 
84-jarige leeftijd.

Ronald Louis Carl Derk Nicolaas Matthieu (Ron) Odendaal, 
oud-marinier, op 25 augustus 2019 te  Willemstad Curacao, op 
76-jarige leeftijd.

W. B. A. (Willie) Wensing, Adjudant der Mariniers b.d. op 26 
augustus 2019 te ’s-Heerenberg, op 74-jarige leeftijd.

W. Tonnis, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken voor 
Orde en Vrede, op 26 augustus 2019 te Enschede, op 92-jarige 
leeftijd.

Ad Dirks, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-Guinea 
Herinneringskruis, op 27 augustus 2019 te Eindhoven op 
80-jarige leeftijd.

Wouter Pieter Koekkoek, oud-marinier, op 30 augustus te 
Amsterdam op 89-jarige leeftijd.

A. L. Geelhoed, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede op 1 september 2019 te Veere, op 91-jarige 
leeftijd.

J. L. Hendriks, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede , op 2 september 2019 te Groesbeek, op 
91-jarige leeftijd.

J.D.M.(Jan) Nuijten, oud-marinier. Op 2 september 2019 te 
Tilburg, op 81-jarige leeftijd.

J. P. Pijning, oud-marinier, op 3 september 2019 te Alkmaar, op 
92-jarige leeftijd.

Daniel Leonardus Antonius (Daan) de Beijer, adjudant 
der Mariniers b.d. onderscheiden met het Nieuw-Guinea 
Herinneringskruis, op 4 september 2019 te Wijnandsrade, op 
79-jarige leeftijd.

Hendricus Jan (Henk) van Dijk, oud-marinier, onderscheiden 
als Lid in de Orde van Oranje-Nassau en met het Nieuw-Guinea 
Herinneringskruis, op 6 september 2019 te Laren, op 85-jarige 
leeftijd.

Frederik Alexander (Freek) Rietveld, oud-marinier, op 10 
september 2019 te Warnsveld, op 82-jarige leeftijd.

Berend Lindekamp, oud-marinier, onderscheiden met het 
Ereteken voor Orde en Vrede, op 12 september 2019 te  Assen, 
op 92-jarige leeftijd.

C. Fioole, Kapitein der Mariniers  b.d. onderscheiden met het 
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 14 september 2019 te 
Capelle aan de IJssel, op 87-jarige leeftijd.

Haijo Wierenga, oud-mariniers, onderscheiden met het 
Ereteken voor Orde en Vrede, op 18 september 2019 te Laag-
Keppel, op 90-jarige leeftijd.

Leendert (Leen) Jansen, oud-marinier, op 25 september 2019 
te Breskens, op 88-jarige leeftijd.

L. C. D. de Jong, oud-marinier, op 25 september 2019 te Breda, 
op 59-jarige leeftijd.

J. T. M. Beenen, oud-marinier, op 26 september 2019 te 
Wormer, op 73-jarige leeftijd.

Tj. Werkhoven, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede, op 27 september 2019 te Franeker op 
91-jarige leeftijd.

Jan van Elst, Korporaal der Mariniers zm b.d., onderscheiden 
als lid in de Orde van Oranje-Nassau en met het Nieuw-Guinea 
Herinneringskruis, op 29 september 2019 te Scherpenzeel, op 
82-jarige leeftijd.

R. Calmer, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-Guinea 
Herinneringskruis, op 1 oktober 2019 te Almere, op 82-jarige 
leeftijd.

Jan van Gelderen, oud-marinier, onderscheiden met het 
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 16 oktober 2019 te 
Oegstgeest, op 82-jarige leeftijd.

Nicolaas Bernardus (Nico) Kaandorp, oud-marinier, 
onderscheiden met het Ereteken voor Orde en Vrede, op 18 
oktober 2019 te Alkmaar, op 91-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 Mw. 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 of 06-42355132, 
E: f.eckenhaussen@planet.nl
Vacature Het bestuur van COM-NH is
 op zoek naar een nieuw penningmeester.
Zijn er COM-NH leden die iets voor
COM-NH willen doen, neem dan contact
op met dhr. F.W. Eckenhaussen.
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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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 clubhuis ’t Spuigat, Kranenburgweg 160, 2583 ER 
Scheveningen (bus 28 halte Dr. Lelykade), aanvang 19.30 uur. 
Inlichtingen bij Joep Caminada, M: 06-24796096, 
E: joep.caminada@hetnet.nl

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: Groepsfoto COM Noord op Zr. Ms. Dolfijn.




