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Beste leden,

Terwijl ik dit voorwoord 
schrijf wordt er in Den 
Haag volop gesproken 
over een strenge 
lockdown als reactie 
op de sterk gestegen 
besmettingen met het 
Covid-19-virus.  We gaan 
een vreemde Kerst en 
jaarwisseling krijgen. Ik 
hoop dat we er toch in 
slagen om in het voorjaar 
het virus onder controle 
te krijgen, zeker als we 

gaan vaccineren, en dat we dan langzamerhand weer naar 
een normale situatie gaan.

Kranslegging
Deze laatste Houwe Zo van 2020 had vol moeten staan met 
foto’s van de kranslegging op het Oostplein en van een 
geslaagde lustrumviering met commando-overdracht op de 
Coolsingel en in het Ahoy. Door de Covid-19-maatregelen is 
het echter allemaal anders gegaan. 

Ik neem u even mee in hetgeen de laatste maanden heeft 
gespeeld.

Op 21 november hebben we met enkele personen toch bij 
het Mariniersmonument in Sittard enkele kransen kunnen en 
mogen leggen. Dit keer zonder de gebruikelijke kerkdienst 
en zonder de aanwezigheid van harmonie,  schuttersgilde 
en belangstellenden.  Ik stelde het zeer op prijs dat de 
burgemeester van Sittard van mening was dat het herdenken 
ook in deze tijd mogelijk moest zijn.

De traditionele kranslegging op het Oostplein kon vanwege 
de Covid-19 maatregelen van de gemeente Rotterdam helaas 
geen doorgang vinden. Daarvoor in de plaats kwam een zeer 
waardige plechtigheid in de Johan de Witt-zaal van de Van 
Ghent kazerne.  

De openbare overdracht van het commando over het Korps 
Mariniers van de brigadegeneraal der mariniers Jeff Mac 
Mootry naar de brigadegeneraal Jan Hut, die gepland stond 
op de Coolsingel, kon door de Covid-19 maatregelen geen 
doorgang vinden. Tot op het laatste moment heeft men 
bij de staf nog geprobeerd om, binnen de mogelijkheden 
van de Covid-regels, met een defilé van actieve en oud-
mariniers invulling te geven aan de commando-overdracht 
met ook de mogelijkheid kennis te maken met de nieuwe 
korpscommandant.  Uiteindelijk is uitgeweken naar de 
Johan de Witt zaal van de kazerne. In aanwezigheid van 
slechts 30 personen werd op 11 december het commando 
overgedragen.

Onze vereniging bestaat dit jaar 70 jaar. Reden om trouwe 
leden die al 70 jaar lid zijn van onze vereniging eens in het 
zonnetje te zetten. Het zijn er nog 25. Aanvankelijk hadden we 
het plan om daar in een landelijke bijeenkomst aandacht aan 
te schenken. Vanwege Covid-19 is dat nu op afdelingsniveau 
gebeurd. De jubilarissen hebben een leuke attentie 
ontvangen als aandenken. 

Kerstpakkettenactie
In dit jubileumjaar hebben we ook tot een eenmalige 
kerstpakkettenactie besloten waarvan de uitvoering geheel is 
belegd bij de afdelingen en identiteitsgroepen. Samen met de 
contactpersonen van Lief en Leed is de selectie gemaakt en 
is maatwerk geleverd in de samenstelling van de pakketten. 
Ook van deze actie volgt nog een verslag in de Houwe Zo.
De nieuwe korpscommandant heeft aangegeven het 
beschermheerschap van het COM graag op zich te willen 
nemen. Het bestuur zoekt samen met de beide generaals 
naar een passend moment om hier invulling aan te geven.
In nauwe samenwerking met de korpsleiding is het initiatief 
opgepakt om een contactpunt voor oud-mariniers in te 
stellen. Dat contactpunt zal 5 dagen per week bemenst 
worden door vertegenwoordigers van het COM. Dat zal in 
de loop van het eerste kwartaal van 2021 gaan draaien. 
Het contactpunt/secretariaat zal actief kunnen zijn voor 
alle aangesloten mariniers gerelateerde verenigingen. Het 
telefoonnummer en de bezettingstijden zullen we t.z.t. 
bekend stellen.

Inzet
Onze inzet is om in 2021 verder te werken aan de 
samenwerking tussen het Korps Mariniers met alle 
verenigingen en stichtingen die mariniers gerelateerd zijn. 
Het ultieme doel is uiteindelijk een grote mariniersfamilie 
met plaats voor iedereen.

Graag wil ik alle leden die dit jaar actief zijn geweest voor de 
vereniging danken voor hun inzet en betrokkenheid. Samen 
zijn we de vereniging.

Rest mij om u allen bijzondere Kerstdagen en ook een 
bijzonder jaarwisseling toe te wensen. Blijf gezond en laten 
we hopen dat het volgend jaar beter wordt. 

    Piet Kruithof 

Van de voorzitter
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Er zijn soms momenten dat ergens een vloek op lijkt te rusten. 
De keuze voor onze nieuwe Marinierskazerne in Zeeland 
veranderde van Vlissingen naar Nieuw Milligen in Gelderland. 

En of dat nog niet genoeg was, wisten wij in onze Houwe 

Zo van november een foto te plaatsen van de KPL van 
Oudheusdenkazerne in Hilversum het vroegere MOK. 

Laten we nu maar hopen dat de mariniers straks wel naar de 
juiste kazerne in Nieuw Milligen gaan. 

De Houwe Zo is het verenigingsblad van het COM en verschijnt 
normaal gesproken 5 maal per jaar. Door middel van het blad 
proberen wij de leden van het COM zoveel en actueel mogelijk 
te informeren over het wel en wee van het COM, het Korps 
mariniers en verwante organisaties. Hierbij zijn wij voor een 
groot deel afhankelijk van de bijdragen vanuit de afdelingen en 
de identiteitsgroepen. In de tegenwoordige (digitale) tijd zou je 
denken dat een papieren blad er niet meer in thuis hoort. Niks is 
minder waar. De Houwe Zo wordt, vooral door de oudere leden, 
nog steeds op prijs gesteld. 

Wat er wel aan de orde is, is dat de huidige social media zoals 
Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat etc. ertoe bijdraagt 
dat de inhoud van de Houwe Zo minder actueel wordt in de 

berichtgeving. Immers, op social media kun je bij wijze van 
spreken met één druk op de knop, wanneer je maar wilt of waar 
je ook bent nieuws en andere wetenswaardige dingen delen met 
iedereen. Uitzonderingen daargelaten.

Daarom is de redactiecommissie zich aan het beraden over de 
inhoud van de Houwe Zo. Wat moet erin naast de bijdragen 
van de afdelingen en identiteitsgroepen? Waar zijn onze leden 
in geïnteresseerd? Wat moet de nieuwswaarde, diepgang en 
kwaliteit van artikelen zijn?

Hierbij kunnen we de hulp van u, onze leden, goed gebruiken. 
Geef door aan de redactie wat voor onderwerpen je graag in de 
Houwe Zo wilt zien. E-mail: HouweZo1665@gmail.com  

Van de redactie

Invulling verenigingsblad

Onze nieuwe kazerne, Kamp Nieuw Milligen in Gelderland.

Verkeerde foto Marinierskazerne
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Met ingang van 2021 zal de ledenpas weer terugkomen en wel 
in de vorm van een creditkaart. In januari zal deze bij u in de bus 
vallen. 

Veel van onze leden gaven aan het een gemis te vinden geen 

ledenpas meer te mogen ontvangen. 

Uiteraard hebben wij hier gehoor aan gegeven. Het heeft 
even geduurd echter wij zijn trots u de nieuwe lay-out van de 
ledenpas, alvast, te mogen laten zijn.

Van het bestuur

De ledenpas komt terug en valt binnenkort op de mat

Periodiek van het Contact Oud- en actief dienende Mariniers.
5 x per jaar in de brievenbus of . . . 5 x per jaar digitaal.

Vijfmaal per jaar verschijnt Houwe Zo en het valt nu bij ruim 
6200 mariniers op de deurmat. Je hoeft er niet voor achter de PC 
te gaan zitten. Je kunt het meenemen waar heen je maar wilt. 
Je hebt er geen stroom voor nodig. En je kunt de magazines in 
een schitterende verzamelomslag bewaren en ze trots aan je 

kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden laten lezen. En je 
kunt er je eigen verhaal in kwijt, in geuren en kleuren.
Maar zitten we daar nu nog op te wachten? Moet het nog in 
gedrukte vorm? 

En is dat nog wel van deze tijd, of zijn we met z’n allen 
overgegaan op het “Alles digitaal lezen”?
Laat het ons weten!!! E-mail: HouweZo1665@gmail.com 

Houwe Zo: Periodiek of Digitaal

Uit de ledenadministratie blijkt dat er nog een aantal leden 
de contributie voor dit jaar en zelfs enkelen van 2019 nog niet 
voldaan hebben. Om het COM draaiende te kunnen houden zijn 
deze inkomsten van het grootste belang. Hierdoor kunnen we 
onder andere ervoor zorgen dat er om de 5 jaar een lustrum 

gevierd kan worden, dat er elk jaar een landelijke reünie 
gehouden kan worden en er 5 maal per jaar een fantastische 
uitgave van Houwe Zo op de mat valt.
Als u nu zorgt voor een tijdige betaling aan onze penningmeester 
…. Kunnen wij dat en meer blijven doen.

Dringende oproep ledenadministratie
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Eén organisatie voor erkenning, waardering, zorg en onderzoek 
voor veteranen met één loket waar zij terecht kunnen met 
al hun vragen. Hét aanspreekpunt voor de samenleving en 
de plek waar onderzoek wordt gedaan naar alles rondom 
veteranen. De nieuwe organisatie is ook voor dienstslachtoffers 
en oorlogsgetroffenen WO II en kan dienstverlenend zijn naar 
andere geüniformeerde beroepen, zoals de politie. De naam 
van deze organisatie is het Nederlands Veteraneninstituut, 
gevestigd in Doorn, met als startdatum 1 januari 2021.

Zes partijen
De zes organisaties/ organisatiedelen die samengaan zijn de 
Stichting het Veteraneninstituut, de Stichting Nederlandse 
Veteranendag, de Stichting de Basis, het programmabureau 
van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), de 
zorgcoördinatie van ABP/ APG, en de coördinatie van het 
nuldelijns ondersteuningssysteem van het Veteranen Platform. 

In totaal zijn hierbij ruim 200 medewerkers betrokken.

Deze (deel)organisaties worden in één nieuwe landelijke 
organisatie voor de uitvoering van het veteranenbeleid 
ondergebracht om de bestaande capaciteit en expertise op 
het gebied van veteranenondersteuning, zorg, onderzoek 
en maatschappelijke erkenning en waardering optimaal te 
benutten.

Aanleiding voor de samenvoeging
De samenvoeging is het gevolg van de aanbevelingen uit een 
evaluatie van het veteranenbeleid, in 2016 uitgevoerd door 
Defensie. Daaruit kwam naar voren dat de beleidsuitvoering 
eenvoudiger en slagvaardiger zou kunnen. 

Ook is voor veteranen en partijen in de samenleving niet altijd 
duidelijk welke organisatie verantwoordelijk is voor bepaalde 
delen van de uitvoering van het beleid. Het Nationaal Comité 
Veteranendag blijft bestaan en blijft verantwoordelijk voor de 
organisatie en opzet van de Nederlandse Veteranendag. Op 1 
januari 2021 is het Nederlands Veteraneninstituut operationeel.

Eén organisatie voor alle Nederlandse Veteranen 
start op 1 januari 2021

Veteraneninstituut in Doorn.

Bij het samenstellen van deze HouweZo waren nog niet alle 
bijdragen binnen van de afdelingen met betrekking tot de 
jubilarissen 70-jaar lid. 
Vanwege de tijdige aanlevering bij de drukker om de Houwe 

Zo dit jaar nog op de mat te laten vallen wordt het artikel 
daarover in nr. 2021-1 gepubliceerd. De redactie vindt dit 
jammer, maar als men de kalender van de maand december 
erbij pakt, dan wordt dit wel duidelijk.

Belangrijk
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Tekst: Jaap C. de Bruin
Foto’s: Mindef, Cees Baardman

Het was een vreemd gevoel dat mij bekroop bij 
de binnenkomst van de totaal gestripte Johan de 
Wittzaal. De laatste punten werden vastgelegd waar 
de kransleggers moesten gaan staan. De klok wees elf 
uur.  Geen tromroffel en “Jonge Prins van Friesland” 
het eerbewijs dat normaal voor de Commandant 
Korps Mariniers wordt uitgevoerd, geen burgemeester 
Aboutaleb, geen genodigden. Ook de zo welbekende 
aanwezigheid van Oud-Mariniers, uit het gehele land, 
ontbrak deze morgen.

Ceremonieel
Nadat de ceremoniemeester de aanwezigen had 
verwelkomd, ving het officiële deel aan. Tijdens het 
spelen van het Koperkwintet van de Marinierskapel, werd de 
eerste krans gelegd door de commandant Korps Mariniers, 
brigade-generaal Mac Mootry en de korpsadjudant W. de 
Koning. Overste Vlasman  en korporaal Wasch legden een krans 

namens de gemeente Rotterdam. Voorzitter van het COM, Piet 
Kruithof en de voorzitter van WJB, Dries van der Vossen legden 
de derde krans. Het ceremoniële deel werd afgesloten met één 
minuut stilte en het spelen van het Wilhelmus. Een sobere maar 
indrukwekkende herdenking.

Korpsnieuws

Kranslegging 10 december 2020

Op 6 november is door Kapitein der Mariniers Maurits Holle 
aan Staatssecretaris Barbara Visser het eerste exemplaar van 
de Mariniers Verjaardagskalender aangeboden.

Het gaat nu om een verjaardagskalender, waarop bijna elke 
maand een marinier met ontbloot bovenlijf valt te zien. De foto’s 
zijn gemaakt met het thema ‘amfibisch’. Dit slaat terug op het 
onderscheidend vermogen van het korps om te vechten op de 
grens van land en water. 

Met de kalender hoopt het korps bovendien het contact met de 
samenleving een beetje te repareren, nu dat door de COVID-19 
crisis zeer beperkt is. 

Collectorsitem
Staatssecretaris Barbara Visser noemt de kalender een 
collectorsitem. Dat betekent dat de fans van het Korps mariniers 
er snel bij moet zijn. Naast de inhoud van de kalender is het 
natuurlijk extra mooi dat de opbrengsten naar het goede doel 
gaan.
 
De kalender kost € 20,50 (inclusief verzendkosten) en is 
verkrijgbaar via www.marinierskalender.nl . 

Ook bij het Mariniersmuseum en de Marcandi-winkels op 
verschillende kazernes zijn exemplaren verkrijgbaar en natuurlijk 
ook via: www.contactoudmariniers.com

Nog één keer: De Marinierskalender, 
maar nu als Verjaardagskalender

Aanbieding van de Verjaardagskalender door Kapitein der Mariniers            
Maurits Holle aan de Staatssecretaris Barbara Visser.
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Op 11 december jl, nam brigade-generaal der mariniers Jan 
Hut de functie van Commandant van het Korps Mariniers over 
van zijn ranggenoot Jeff Mac Mootry. De plechtigheid vond 
plaats op de Van Ghentkazerne in Rotterdam in zeer besloten 
kring.

“Expect the unexpected” aldus brigade-generaal Jan Hut, 
want: Het Korps Mariniers moet gereed zijn op het moment 
dat Nederland ons nodig heeft; waar, wanneer en onder 
welke omstandigheden dan ook. De vele technologische en 
geopolitieke ontwikkelingen in de wereld dwingen ons om 
permanent te veranderen of mee te bewegen. Dat betekent 
dat wij als leiders van nu, meer dan ooit anderen in hun kracht 
moeten zetten en ruimte moeten bieden om innovatief te zijn. 
Met een laatste dankwoord aan zijn voorganger Jeff Mac Mootry 
sloot hij af: “Dank voor jouw doorzettingsvermogen en energie 
die je in je werk hebt gestoken, daar plukken wij als mariniers nu 
en in de toekomst de vruchten van.”

Jan Hut
Hut (54) nam deel aan de VN Missie in Cambodja, met 2 termijnen 
bij 2e Mariniersbataljon, en ging in 1998 voor 2 jaar naar Camp 
Lejeune om als uitwisselingsofficier bij het United States Marine 
Corps te werken. Na terugkeer in Nederland werd hij in 2000 
adjudant van de Minister van Defensie (De Grave, Korthals en 
Kamp). Na zijn functie op het Plein in Den Haag ging hij terug naar 

Doorn als compagniescommandant van 2e Mariniersbataljon. 
Vanaf 2007 werkte Hut binnen Personeel & Organisatie in 
Den Helder en werd in 2009 Hoofd Bureau Management 
Development.

UIM en MARSOF
Als commandant van de antiterreureenheid Unit Interventie 
Mariniers was hij betrokken bij de reorganisatie van het de 
operationele eenheden van het Korps Mariniers, na deze 
reorganisatie werd hij in 2013 de 1e commandant van de 
Maritime Special Operations Force (MARSOF). Eind 2014 werd Hut 
voor de ISAF missie uitgezonden naar Afghanistan waar hij de 
functie van directeur NATO Manpower & Organisations vervulde. 
Bij terugkeer in Nederland werd hij Hoofd P&O van de Koninklijke 
Marine. Na een periode van 3 jaar vervulde Hut diverse functies 
bij de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. In juni 2020 
volgde Jan Hut, Jeff Mac Mootry op als Directeur Operaties van 
de Koninklijke Marine.

Project nieuwe marinierskazerne
Generaal Mac Mootry gaat zich namens de Koninklijke Marine 
primair richten op de realisatie van een nieuwe, “fit for purpose” 
marinierskazerne. Een omvangrijk en complex project dat 
van belang is voor de toekomstbestendigheid van het Korps 
Mariniers.

Functieoverdracht CKM

Tekst en foto’s: Ministerie van Defensie.
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“Het operationeel raamwerk “faselijn 2025” is een 
overkoepelend plan waarin alle activiteiten van het Korps 
Mariniers voor de komende 5 jaar worden gesynchroniseerd. 
Enerzijds zijn dit de actuele en acute uitdagingen van de 
operationele eenheden. Anderzijds geeft “faselijn 2025” 
invulling aan de conceptuele ontwikkeling van de beschreven 
projecten binnen het Future Littoral Operating Concept 
(FLITOC)”.   
 
Het doel van de “faselijn 2025” is om de commanders intent 
van de Commandant van het Korps Mariniers (CKM), voor de 
komende 5 jaar weer te geven in een herkenbaar operationeel 
raamwerk of campaign plan. Dit is nodig om richting te kunnen 
geven aan de te nemen acties en de te stellen prioriteiten die 
moeten leiden tot de gewenste endstate in 2025. Dit raamwerk 
staat niet op zichzelf maar is geheel in lijn met het Sailplan 2030, 
de CZSK brede visie. De “faselijn 2025” zou een cyclisch karakter 
moeten krijgen waardoor op termijn ook een “faselijn 2030” en 
“2035” zouden moeten verschijnen. 
 
Wat betreft de omgeving is de internationale veiligheidssituatie 
de afgelopen jaren sterk veranderd, en op punten zelfs 
verslechterd. De illegale annexatie van de Krim door Rusland 
in 2014, het destabiliserende optreden in Oekraïne (met 
de MH17-ramp tot gevolg), de strijd in Syrië en Irak, de 
terroristische aanslagen in en om Europa en de toenemende 
cyberontwrichting in eigen land hebben directe en indirecte 
consequenties voor onze fysieke en economische veiligheid. 
Ook zagen we de afgelopen jaren een plotselinge en aanzienlijke 
ongecontroleerde aankomst van vluchtelingen en irreguliere 
migranten, voor een belangrijk deel te wijten aan onveiligheid en 
instabiliteit in de landen van herkomst.  

 Op dit moment verschuiven de wereldwijde machtsverhouding-
en. De macht van het Westen neemt af en de invloed van 
andere spelers op het wereldtoneel neemt toe. De (regionale) 
grootmachten gedragen zich minder voorspelbaar en de rivaliteit 
tussen deze grote mogendheden groeit, met het potentieel te 
escaleren en uit te monden in proxy oorlogen. 

De dreiging tegen ons eigen en het bondgenootschappelijk 
grondgebied neemt ook toe, door landen die zich in toenemende 
mate op militair terrein profileren. Vaak is deze dreiging gericht 
op aantasting van de bondgenootschappelijke solidariteit 
en zal deze plaatsvinden in het hybride spectrum, maar deze 
dreiging kan snel escaleren tot een high-intensity conflict tussen 
gelijkwaardige tegenstanders. De situatie rond onze Caribische 
gebiedsdelen kan leiden tot significante migratiestromen vanuit 
omliggende landen en tot regionale instabiliteit. 
Voor de Nederland betekent dit dat de unieke 
verantwoordelijkheid van Defensie zoals opgenomen in 
artikel 97 van de Grondwet onverminderd van kracht blijft. 
Wel zal de verhouding van de drie hoofdtaken die voortkomen 
uit dit artikel gaan verschuiven. De focus komt te liggen 
op de eerste hoofdtaak - bescherming van het eigen en 
bondgenootschappelijk grondgebied, inclusief het Caribische 
deel van het Koninkrijk. De andere twee hoofdtaken zullen 
ondersteunend zijn aan de eerste hoofdtaak. Hierbij zal de 
derde hoofdtaak – ondersteuning van civiele autoriteiten bij 
rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp, 
zowel nationaal als internationaal – steeds vaker in verband 
worden gebracht met de eerste hoofdtaak. Dit betekent dat 
de focus van de laatste 30 jaar op de tweede hoofdtaak – 
bescherming en bevordering internationale rechtsorde en 
stabiliteit – zal afnemen.   

Operationeel raamwerk ‘FLITOC-Faselijn 2025’
Korps Mariniers 2020-2025
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Voor het Korps Mariniers worden de Noord Atlantische Oceaan, 
het Noordzeegebied, het arctisch gebied en de Baltische regio 
primaire focusgebieden. Daarnaast blijven de Caribische 
gebiedsdelen onverminderd belangrijk voor ons Korps. 
In veel van de primaire gebieden kunnen we niet rekenen 
op onze technologische voorsprong. Daarnaast zijn deze 
gebieden niet altijd vrij toegankelijk ivm de A2/AD dreiging. 
De veranderende veiligheidssituatie vraagt om meer robuuste 
en adaptieve amfibische eenheden, die met voldoende 
voortzettingsvermogen en slagkracht, snel inzetbaar zijn tot en 
met het hoogste deel van het geweldsspectrum.  
 
Het Korps Mariniers van vandaag kent een aantal uitdagingen. 
Allereerst is er onvoldoende alignment, we hebben als mariniers 
niet allemaal dezelfde blik op onze toekomst. Dit veroorzaakt  
onduidelijkheid ten aanzien van ambitie, doelen en prioriteiten 
binnen de organisatie. Kort gezegd; het ontbreekt aan een 
duidelijke en gedeelde commanders intent. Ten tweede is het 
Korps Mariniers na 20 jaar inzet in Irak, Afghanistan en Afrika 
in het kader van hoofdtaak 2, op het gebied van organisatie, 
uitrusting, mobiliteit, doctrines en TTP’s geoptimaliseerd 
voor security en counter incurgency (COIN) operaties. Dit heeft 
afbreuk gedaan aan de benodigde vaardigheden, organisatie 
en middelen voor het optreden tegen elke tegenstander. Het 
Korps Mariniers is daardoor momenteel beperkt inzetbaar 

binnen het gehele geweldspectrum. Ten derde wordt het 
Korps Mariniers momenteel geteisterd door aanzienlijke 
personeelstekorten als gevolg van een bovenmatige 
irreguliere uitstroom van met name jongere kaderleden. 
Ten vierde is het Korps Mariniers op dit moment 
onvoldoende in staat om snel te testen en te vernieuwen. 
Dit beperkt de snelheid van noodzakelijke aanpassingen 
en veranderingen in zowel organisatie, doctrine als 
aanschaf van materiaal en frustreert het personeel. Tot 
slot is het Korps Mariniers onvoldoende georganiseerd 
en niet goed genoeg gepositioneerd. Mariniers zijn 
versnipperd binnen verschillende staven in binnen- en 
buitenland waardoor het bijna onmogelijk is om op het 
juiste moment de juiste informatie bij de juiste mensen 
te krijgen en op het juiste moment invloed te kunnen 
uitvoeren op - voor het Korps - belangrijke beslissingen. 

Met dit alles staat het operationele product steeds meer onder 
druk. 
 
De Mission Statement van het Korps Mariniers blijft ook voor 
deze “faselijn 2025” hetzelfde namelijk: Het Korps Mariniers 
is een integraal onderdeel van de Koninklijke Marine en 
is de eerste keuze voor het leveren van logistiek lichte en 
snelle gevechtskracht voor zeer complexe missies in het 
expeditionaire domein.  

De End State is: Het Korps Mariniers levert gevechtskracht tot 
en met niveau 5+ en is direct wereldwijd inzetbaar voor (on)
voorziene operaties tegen elke tegenstander. 
De oprichting en de kwalitatieve en kwantitatieve vulling van de 
Groepscommandant Operationele eenheden Mariniers (GC OEM) 
is randvoorwaardelijk om “faselijn 2025” te begeleiden tot een 
succesvol einde. GC OEM zal de voortgang van de verschillende 
Lines of Effort (LOE) laten uitwerken door een groot aantal 
werkgroepen, de uitvoering monitoren en waar nodig bijsturen.  
 
Er zijn vijf LOE’s binnen “faselijn 2025” geïdentificeerd. Elke LOE 
kent een aantal Decisive Conditions (DC’s) waar een POC met 
werkgroep aan gekoppeld is. Hieronder de vijf LOE’s met elk het 
doel en de onderverdeling in DC’s. 
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LOE 1: Leveren van gevechtskracht (Main Effort). 
Doel: Full spectrum inzetbaar in overeenstemming met NATO 
capability codes en NLD targets. Hetzij (deels) zelfstandig danwel 
inpasbaar binnen een groter (NATO/US/UK) (amfibisch) verband 
met de noodzakelijke dedicated /designated enablers. 
          · (DC 1.1) CONOPS ATG gereed 
          · (DC 1.2) Amfibisch voortzettingsvermogen (P/M)  
 ingericht. 
          · (DC 1.3) Verankeren belangrijke, niet organieke enabler  
 capaciteit voor MCG / MARSOF. 
          · (DC 1.4) Verzekeren nieuwe enabler capaciteit (met  
 name in het informatiedomein). 
          · (DC 1.5) Op- en inrichten Fleet Marine Squadron (FMS)  
 capaciteit. 
          · (DC 1.6) Op- en inrichten littoral verkenningscapaciteit. 
 
LOE 2: Samengesteld gevuld 
Doel: Afgestemde organisatievorm, kwalitatief en kwantitatief 
gevuld (95%), inclusief de nieuwe eenheden (FMS). 
          · (DC 2.1) Invulling geven aan behoud. 
          · (DC 2.2) Aanpassen van de huidige organisatievorm -  
 balans “teeth – tail”.  
          · (DC 2.3) Aantal en duur opleidingen en certificeringen /  
 currencies met 30% beperken. 
  
LOE 3: Ontwikkeling en vernieuwing 
Doel: Ontwikkeling & Vernieuwing (O&V) is georganiseerd en heeft 
een prominente plaats in binnen de OEM. Het Korps Mariniers is in 
staat kort-cyclisch te testen en te implementeren en is genetwerkt 
met relevante innovatie partners in binnen- en buitenland. 
          · (DC 3.1) Uitvoering geven aan meest operationeel- 
 kritische ontwikkelpaden LitOps2035.  
          · (DC 3.2) Nieuwe trainingssystematiek, voor de MCG’s  
 per 1 jan 2021. 
          · (DC 3.3) Bepalen van de prioriteit en organiseren van  
 O&V / CD&E voor KMARNS. 
 
LOE 4: Netwerk en zichtbaarheid  
Doel: Stevig verankerd binnen de Vloot en in (inter)nationale 
netwerken die er toe doen, gericht op toekomstige wijze van 

optreden. Als Korps Mariniers georganiseerd met een voor eenieder 
duidelijke manier van interne en externe communicatie.  
          · (DC 4.1) Positionering met (onder)officieren in binnen-  
 en buitenland afgestemd op behoefte FLITOC / LitOps  
 optreden. 
          · (DC 4.2) Interne KMARNS processen / communicatie  
 herzien. 
          · (DC 4.3) Externe communicatie afgestemd op de  
 nieuwe omgeving.   
 
LOE 5: Nieuwe Marinierskazerne  
Dit is een apart project met een eigen projectorganisatie. Waar 
nodig verbinden we dit project met de deelprojecten binnen 
“faselijn 2025”. 
 
De aandacht voor de Korpswaarden staan op zichzelf en zijn 
ondersteunend aan alle LOE’s. Het vergroten van trots en 
storytelling zijn hierbij belangrijk. De Centre of Gravity (CoG) van 
het operationeel raamwerk is de kwaliteit, taakvolwassenheid, 
flexibiliteit en oplossingsgerichtheid van onze mariniers tijdens 
inzet. Dit is wat ons onderscheidt van andere eenheden en wat 
we moeten beschermen om succesvol te blijven in de toekomst.  
 
Afsluitend kan gesteld worden dat we met “faselijn 2025” kort 
en krachtig scherp hebben WAT we moeten aanpakken om het 
Korps Mariniers moet de komende 5 jaar transformeren naar een 
in de kern operationele elite gevechtseenheid gereed voor inzet 
in het gehele geweldspectrum en tegen elke tegenstander. 

HOE we dit gaan doen weten we nog niet precies. We kunnen bij 
de verschillende projecten / werkgroepen daarom nog wel wat 
hulp gebruiken. Hierbij roep ik vooral de jongere officieren en 
onderofficieren op zich aan te melden om mee te denken. Het 
motto is dan ook “niet klagen maar bijdragen”.  
 
Laten we met elkaar zorgen dat we als Korps kunnen blijven 
leveren wat er van ons wordt gevraagd in tijd van nood. 
 

LTKOLMARNS Patrick van Rooij, 
C-1MCG.  
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WRS2020 en COVID-19
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Sinds 13 maart 2020 werden COVID-19 en WRS2020 twee draden 
in dezelfde kluwen. In die kluwen  ‘speelde’ het virus een 
cynisch machtsspel met het team. Wat aanvankelijk 
op 4 april tijdens de Marathon van Rotterdam de 
bedoeling was, vond uiteindelijk plaats op 24 
oktober op het terrein van de Marinehaven 
te Den Helder, helaas zonder publiek. 
Na driemaal een ‘No Go’ verpulverde 
het team het record van de Royal 
Marines. Een nieuw Wereldrecord 
3:58’55”. Zegge 3 uur 58 minuten en 
55 seconden!

Nieuwe standaard
Met het WRS record is er tevens een 
nieuwe standaard neergezet via een 
door de IAAF gecertificeerd parcours, een 
weging van de rugzakken op een geijkte, 
gekalibreerde en gecertificeerde weegschaal, 
een officiële dopingcontrole door de Dopingautoriteit 
en een IAAF gecertificeerde tijdwaarneming. 

Wat maakte WRS2020 zo bijzonder? 
Het was een teamprestatie. De acht man die startten mochten 

niet gewisseld worden. Zij liepen van start tot finish de 
marathonafstand met minimaal 40 pound (18,2 

kg) extra gewicht in een zogenaamd PT-tenue 
(gevechtslaarzen, militaire broek, T-shirt). 

De missie was vierledig en luidde: geld 
inzamelen voor onderzoek naar kanker 
en het leed verzachten van collega’s 
die ernstig ziek zijn (inmiddels is de  
€ 100.000 ruim gepasseerd), tonen 
waar het Korps Mariniers voor staat 

(Verbondenheid | Kracht | Toewijding), 
innovatieve kennis vergaren die 

operationeel en bij opleidingen toegepast 
kan worden, en last but not least: het record 

van de gewaardeerde en gerespecteerde 
Engelse collega’s van de Royal Marines uit de 

boeken lopen. 

Het WRS2020 Team
Het WRS2020 Team van het Korps Mariniers bestond uit 
negentien lopers en een staf. Na anderhalf jaar training werden 
daaruit de op dat moment twaalf sterkste lopers geselecteerd. 
Een top acht en vier reserve lopers. De overige lopers werden 
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Sherpa’s en Pacers. De sherpa’s liepen bij 
toerbeurt mee en waakten over de lopers en 
reikten de voeding en drank aan (iedere loper 
had een maatwerk drank- en voedingsplan). 
De pacers baanden de weg en gaven het 
tempo aan. De staf stuurde, bewaakte en 
ontzorgde tijdens trainingen en de uitvoering. 

Lopersformatie
De lopers verplaatsten zich in een vaste 
formatie (4 rotten van 2). De 8 rugzaklopers 
liepen van start tot finish 42,195 km en 
mochten niet gewisseld worden. Als er één 
zou uitvallen eindigde daarmee ook de 
recordpoging.  

Tijdens de hele loop werden de lopers op 
afstand medisch bewaakt.

Cas van Bakel
Korporaal van de Mariniers Cas van Bakel 
overleed op donderdag 30 januari 2020 aan een 
zeldzame vorm van vaatkanker. Cas was sinds 
2011 geplaatst bij NLMARSOF. Hij was breachspecialist en een 
trotse kikvorsman. 

Cas was een bijzonder gewaardeerde en toegewijde collega. 
Relatief kort voor zijn sterven liep Cas nog 60 km hard tijdens de 
ronde van Texel. Zijn levensmotto was: Never give up.  

Cas is tot aan zijn overlijden nauw verbonden geweest met zijn 
buddy’s van het Wereldrecord Speedmarsteam, tijdens onze 
recordpoging op 24 oktober te Den Helder liep Cas in onze 
gedachten mee. 

Hij werd het boegbeeld van onze goede doel missie.

Het felbegeerde Certificate.
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In een Speedmarch van 42,195 km en met een uitrusting van 18,2 

kg verpulverde onze 8 Mariniers met bijna 18 minuten het oude 

wereldrecord. Met 3:58’55” vestigden zij een nieuw Wereldrecord.
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Op 10 december opende Minister Bijleveld van Defensie samen 
met Brigadegeneraal der Mariniers Mac Mootry, Burgemeester 
Aboutaleb en Directeur Mariniersmuseum Van Steekelenburg, 
de tentoonstelling “Helden”.

Drie Mariniershelden
In de tentoonstelling “Helden” worden drie Mariniershelden 
uitgelicht. De bekendste zeeheld van ons land is Michiel 
de Ruyter (1607-1676). Hij vocht in maar liefst drie Engels-
Nederlandse oorlogen en was medeoprichter van het Regiment 
Zeesoldaten, het latere Korps Mariniers.

Giovanni Hakkenberg (1923-2013) was zonder twijfel een 
buitengewoon taai en zeer moedig marinier. Zijn bijzondere 
geschiedenis brengt hem als jong marinier naar Nederlands-
Indië. Daar weet hij meermaals de tegenstander een gevoelige 
slag toe te brengen. Zijn listige krijgsacties, niet zonder 
levengevaar, zorgen ervoor dat hij de Militaire Willemsorde 
ontvangt, de hoogste militaire dapperheidsonderscheiding.

Ook wordt marinier Thomas (geboren 1986) uitgelicht. Hij is 
uitgezonden naar Mali. Daar heeft hij door heldhaftig optreden 
een zelfmoordactie voorkomen en daarmee zijn eenheid gered. 
In 2002 ontving hij hiervoor een dapperheidsonderscheiding.

Mariniersmuseum

 14
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De nuchtere Fries vertelt in de tentoonstelling zijn verhaal op 
geheel eigen wijze.

Museum op social media
Graag op de hoogte blijven van het allerlaatste nieuws van het 
museum? Like dan onze facebookpagina 
www.facebook.com/Mariniersmuseum, 
volg ons twitteraccount www.twitter.com/Mariniersmuseum 
of houd onze internetpagina 
www.mariniersmuseum.nl in de gaten en wees ook digitaal met 
ons verbonden. 
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Opening 
tentoonstelling 
“Helden” door 
Minister Bijleveld 
van Defensie, 
Burgemeester 
Aboutaleb, 
Brigadegeneraal 
der Mariniers Mac 
Mootry en Directeur 
Mariniersmuseum 
Van Steekelenburg.
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Afdeling Zeeland

Noot van de redactie: 
Ondanks de vele beperkingen die zijn opgelegd, heeft er zich 
toch behoorlijk wat afgespeeld binnen de afdelingen. Het 
aanpassingsvermogen van een mariniers blijkt dus groot te zijn.

Foto: Coronarecruit.

Sloedam herdenking
Oorverdovend stil. Vorige week de laatste vergadering gehad 
betreffende deze dag, alles met een zeer klein comité en dus 
korte vergaderingen. Soms heeft men aan weinig woorden 
genoeg om veelzeggend te zijn.

En dan is het zaterdag 31oktober, het is stil op de Sloedam, 
daar waar normaal op de laatste zaterdag van oktober enkele 
honderden mensen de herdenking bijwonen is er nu niemand. 
Niemand buitenom ons clubje die een krans leggen ter 

herdenking aan de grote slag die hier heeft plaatsgevonden 
namens de Zeeuwse veteranen en oud-militairen.

In de loop van de morgen zijn er enkele prominenten van 
gemeentelijke overheden en militaire organisaties ons voor 
gegaan in het leggen van bloemen en kransen om groepsvorming 
te voorkomen in de tijd van CORVID 19 regels.

Ondanks dat is het toch ook indrukwekkend om het nu in een 
oorverdovende stilte te mogen doen, het enige wat je hoort zijn 

de commando’s van Tiede en de wind die waait 
en de linten alle kanten op doen gaan.

Het was kort maar met een goed gevoel alles 
weer achtergelaten voor de volgende bezoekers 
die ongetwijfeld nog komen gaan op deze dag.

We hopen het volgende jaar weer met vele 
deelnemers aanwezig te kunnen zijn en dan 
ook de MALLARDMARS weer te kunnen lopen, 
sommigen hebben dit op eigen initiatief 
gedaan waarvoor ik enkel dank en respect kan 
uitspreken. Het gaat u allen goed, wees wijs 
en denk aan u naaste oudere sobats door een 
telefoontje of kaartje. Ze hebben het nodig.
 

Met QPO groet,
Hans Blommaart

Sloedam herdenking. Oorverdovend stil.

 Van de afdelingen
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Kranslegging
Op 21 november heeft in een zeer afgeslankte vorm de 
kranslegging plaatsgevonden bij het Mariniersmonument in 
Sittard. De herdenkingsplechtigheid bij het Mariniersmoment is 
altijd erg indrukwekkend en er komen veel oud-mariniers op af. 

De stichting Mariniersmonument Limburg en het Contact Oud 
Mariniers (COM) had besloten om de herdenking dit jaar sober en 
zonder publiek te laten plaatsvinden, om zo toch op een waardige  
 
 

manier te herdenken en zonder daarbij onverantwoorde risico’s  
voor de volksgezondheid te nemen. Burgemeester Verheijen 
heeft samen met de voorzitter van het bestuur van COM 
Nederland een krans namens het gemeentebestuur en het COM 
gelegd.

Leerlingen van de basisschool Leyenbroek, die het monument 
voor het schooljaar 2020-2021 hebben geadopteerd legden ook 
bloemen.

 
Afdeling Limburg

  
Afdeling Groningen-Drenthe 

en Friesland (COM Noord)

Verenigingsjaar 2020
Beste leden en donateurs COM Noord, ons verenigingsjaar 
2020 gaat de geschiedenisboeken in als een bijzonder 
jaar en in meerdere opzichten. Dit jaar hebben wij, door 
de beperkingen in de strijd tegen de verspreiding van het 
coronavirus, noodgedwongen alle geplande activiteiten 
moeten annuleren of verplaatsen. Denk hierbij aan onze 
jaarlijkse busreis, sportdag in Doorn en onze ALV. Echter, wij 
hopen dat 2021 een beter jaar zal zijn met een terugkeer van 
onze verenigingsactiviteiten en bijeenkomsten. Wat onze 
eerste bijeenkomst of activiteit in het nieuwe jaar wordt 
is nog onzeker, maar als het weer mogelijk is laten we het 
jullie zo snel mogelijk weten. Elkaar weer kunnen ontmoeten 
is toch wat we als vereniging willen. Wij wensen u en uw 
dierbaren alvast hele prettige feestdagen toe. Stay safe!
Namens het bestuur van COM Noord

Ben Brader nu écht Koninklijk Onderscheiden
Op 24 april werd ons lid Ben Brader (Lief en Leed Coördinator 
voor de provincie Groningen), door de burgemeester van zijn 
woonplaats gebeld met het heuglijke nieuws dat “het Zijne 
Majesteit de Koning had behaagd om Ben (voor 45 jaren 
vrijwilligerswerk) te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau”.

Pas op 3 juli heeft Ben het lintje in het Cultuurhuis De Klinker 
te Winschoten van burgemeester Cora-Yfke Sikkema in 
ontvangst mogen nemen, maar vanwege de corona heeft 
zijn vrouw Stieneke het lintje opgespeld. Namens alle leden 
en het bestuur nogmaals hartelijk gefeliciteerd Ben en 
welverdiend.

Vlnr.: André Meijer, Mebius Minnema, Ben Brader en Bob Smit.
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Afdeling Noord-Brabant

Enquête COM Brabant: Reünies moeten blijven
Het bestuur van COM-afdeling Noord-Brabant heeft de leden 
per leeftijdsgroep gevraagd naar welke activiteiten hun 
interesse uitgaat en wat zij veranderd zouden willen zien. 
De bedoeling daarvan: niet iedereen hetzelfde programma 
bieden, maar dat afstemmen op de belangstelling van 18 tot 
40-jarigen, 41 tot 60-jarigen, 61 tot 75-jarigen en 75-plussers. 

De response vanuit het totale Brabantse ledental was ruim 
6%. Conclusies: Bovenaan de lijst blijft de animo voor reünies, 
landelijk, per lichting af anderszins. Ook georganiseerd 
bezoek een marine-inrichtingen of militaire musea scoort 
goed. Periodiek regionaal bijeenkomen om bij te praten is 
eveneens een gewaardeerde activiteit.

De uitslag is gekoppeld aan de leeftijdsopbouw van een 
respondenten-bestand dat voor 56% uit 75-plussers bestaat, 
voor 28 % uit de leeftijdsgroep 61 tot 75, voor 13% uit 41- tot 
60-jarigen en voor 2,5% uit 18- tot 40-jarigen.  Ruim 46% 
van de ondervraagden antwoordde geen deel te nemen 
aan activiteiten. Per post werden 250 Brabantse COM-leden 
aangeschreven. Per e-mail 559. In totaal kwamen er 128 
reacties binnen Daarvan kwamen er 111 per e-mail binnen 
(20%) en 17 per post.

Een uitgebreide uitwerking van de anquete is te vinden 
op internet: https://noord-brabant.contactoudmariniers.
com/wp-content/uploads/sites/30/2020/11/samenvatting-
enquete-COMNB.pdf

 
Afdeling Overijssel 

Oudste lid van COM Overijssel 70 jaar getrouwd
Het echtpaar Lipholt is vandaag 70 jaar getrouwd. Ze zijn 
nog steeds gelukkig met elkaar, al ondervonden ze eerst 
tegenwerking in hun relatie door twee verschillende geloven.

“Hij was een mooie verschijning en dat is-ie nu nog.” Als Jenny 
Lipholt-Hermsen 90) de trouwfoto bekijkt van haar en man Jaap 
(94), ziet ze ‘een knappe kerel’. Ze herinnert zich dat ze destijds 
wel moeite moest doen om hem te veroveren. “Ik ging als jong 
meisje dansen met vriendinnen. Die zagen ook wel wat in Jaap, 
die daar ook vaak uitging. Mensen zeiden tegen me: als je ‘m wil 
hebben, dan moet je niet al die meiden meenemen.”

Het kwam goed. 
Het raakte ‘aan’ 
toen zij 14 en hij 18 
was. Daar zag het 
eerst niet naar uit. 
“Ik kwam in 1939 
bij haar in de straat 
wonen in Deventer, 
maar eerst vond 
ze me maar niks”, 
zegt Jaap. Jenny: 
“Ik trof hem vaak 
als we allebei onze 
hond uitlieten. 
‘Kom ik dat rotjong 
van Lipholt vast 
weer tegen’, zei ik 
dan thuis.”

Toch sloeg de vonk later over, al stuitte de relatie nog wel op 
een bezwaar. Jaap: “Ik was katholiek, zij Nederlands-Hervormd. 
Dat vond haar moeder eerst wel een probleem. Twee geloven 
op één kussen, daar slaapt de duivel tussen, hè. Later kwam 
dat helemaal goed. Toch ging de verkering een keer ‘uit’. Jenny: 
“Hij ging naar Nederlands-Indië, verbrak de relatie en is drie jaar 
weggeweest. Jaap zou me ook niet schrijven, beweerde hij. Maar 
dat deed-ie wel. Ik heb alle brieven bewaard.” Hij keerde terug in 
1948, twee jaar later trouwde het stel. 

In 1968 bracht Jaaps nieuwe baan op de vliegbasis het gezin, met 
dochter Nanna (1951) en zoon Han (1960), naar Enschede, waar 
ze met wat hulp 
van zorginstelling 
Livio nog steeds 
zelfstandig wonen.

Het geheim achter 
hun harmonieuze 
huwelijk? Hij: “Je 
moet veel knokken 
met elkaar en 
het daarna weer 
goedmaken.” Zij: 
“Blijven volhouden 
en ademhalen.”

Na 70 jaar nog 
altijd samen één, 
met Jenny en de 
Mariniers. 
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Afdeling Zuid-Holland

Onderafdeling Den Haag

Allereerst wenst het bestuur van COM o.a. Den Haag alle leden 
en donateurs een gezond en vreugdevol 2021. Het afgelopen 
jaar was voor iedereen heel vervelend. We mochten elkaar lange 
tijd niet zien en waren aan huis gebonden. Menig gepland uitje 
ging niet door. De soos, die voortaan ’s middags van 14.00 uur 
tot ongeveer 17.30 uur plaatsvindt, was voor zover het clubhuis 
open mocht, succesvol. We hopen dat we elkaar weer snel in 
goede gezondheid mogen ontmoeten. 

Joep Caminada, tel. 06-24796096, 
e-mail: joep.caminada@hetnet.nl  

Reguliere bijeenkomsten  
Iedere tweede dinsdag van de maand vaste soosmiddag 
in clubhuis De Afrit, Hellingweg 135, 2583 DZ Den Haag, 
Scheveningen (bus 28 halte Zuiderstrandtheater), aanvang 
14.00 uur. Inlichtingen bij Joep Caminada.

Onderafdeling Rotterdam

In de week van onze Korpsverjaardag werden de COM 
kerstpakketten bezorgd bij diverse leden van de onderafdeling 
Rotterdam. Zij waren geselecteerd naar aanleiding van signalen 
van diverse leden.

In verband met de 
Corona maatregelen 
was het moment van 
afgeven van het pak-
ket heel kort, maar de 
desniettemin de reac-
ties overweldigend. 
Hier en daar werd een 
traantje van ontroe-
ring weggepinkt en dat 
op zich geeft al veel 
voldoening en geeft 
tevens aan dat deze 
aktie zeer succesvol is. 
Er zullen beslist meer-
dere leden zijn die 
hiervoor in aanmerking komen en was het aantal per afdeling 
beperkt, zo konden wel  in álle afdelingen kerstpakketten wor-
den bezorgd. Het bestuur wenst alle betrokkenen een voorspoe-
dig herstel en of sterkte toe in deze vervelende periode en dankt 
het hoofdbestuur voor deze ludieke aktie.

Overlijden Henk van den Brand
Henk van den Brand is afgelopen 6 december overleden, 85 
jaar oud en zeer plotseling. Het COM-verleden van Henk is 
dusdanig dat aandacht aan zijn verscheiden mag worden 
besteed. In de jaren ‘60, ’70- en ‘80 was Henk actief als mede-
initiatiefnemer en bestuurslid van het COM Gelderland en 
de COM-onderafdeling Arnhem. In het bijzonder lid van de 
COM-pr-commissie. Hem trof een ramp, toen zijn enige zoon 
in 1994 op tragische wijze om het leven kwam.

De meest belangrijke rol speelde hij bij het succesvolle 
optreden van het dungareepeloton. Hoewel hij altijd meeliep, 
was zijn bescheidenheid te groot om als commandant 
op te treden, maar de  uitvoering en organisatie waren 
geheel in zijn handen, waarbij niet vergeten mag worden 
dat zijn vrouw Lies daarin ook een belangrijke rol speelde. 
Voor zijn COM-activiteiten werd Henk door het landelijke 

COM-bestuur benoemd tot 
Lid van Verdienste. Henk is 
uitgezonden geweest naar 
Nieuw-Guinea, kreeg dus het 
“bamikruis”. Naast zijn COM-
activiteiten was hij vrijwilliger 
in het Airborne-museum, 
ontwierp gedenktekens, was 
lang scheidsrechter in het 
jongerenvoetbal, deed veel 
werk voor zijn kerk. Hij werd 
onderscheiden als Lid  der 
Orde van Oranje-Nassau.
Onze gedachten gaan uit naar 
zijn vrouw Lies en zorgzame 
dochter Petra.
Dat hij moge rusten in vrede.

 
Afdeling Gelderland
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Afdeling Utrecht

Bloemlegging bij zij die gevallen zijn in de Korea Oorlog.

Bloemlegging
Bloemlegging en herdenking bij de gesneuvelde militaire in 
de 1e en 2e wereld Oorlog en de gevallen in de Korea Oorlog. 
Vandaag 11 november is het 102 jaar geleden dat de wapens 
zwegen en er een einde kwam aan de 1e Wereld Oorlog en er 
onwerkelijke stilte viel over de slagvelden.

En sindsdien vindt de herdenking plaats op de zondag het 
dicht bij de 11e november. Het was dit jaar niet mogelijk 
om met genodigden deze herdenking te houden gezien 
de coronamaatregelen.  Afgelopen zondag hebben twee 
bestuursleden van COM Utrecht t.w. Gert Krijger (webmaster) 

en ik (voorzitter) namens het COM Utrecht en ook tevens 
namens de Commissaris van de Koning (Prov. Utrecht) en de 
Burgemeester van Utrecht bloemen gelegd bij de graven van 
de 21 omgekomen militairen uit het Verenigd Koninkrijk. Zij 
sneuvelden in de 2e Wereld Oorlog en kwamen uit Engeland, 
Canada, Australië en Nieuw Zeeland. Maar op deze dag 
worden alle gevallenen herdacht uit het Verenigd Koninkrijk 
en de landen van het Gemenebest. Zij die sneuvelden in 
zowel de 1e als 2e wereldoorlog, maar ook in de gewapende 
conflicten daarna.

Ook hebben we de slachtoffers herdacht die gesneuveld 
zijn in de Koreaoorlog en bij het Korea Monument bloemen 
gelegd.  

Cees Mudde, Voorzitter. COM afd. Utrecht

“Het BANKJE” 
Iedere marinier weet wat bedoeld wordt met; “De 
Zandafgraving“, “Rondje Bouwland”, en “het Bankje”. Als 
iemand dit niet weet is hij waarschijnlijk geen marinier 
geweest of hij is nooit de poort van de van Braam 
Houckgeestkazerne uit geweest. 

“Het Bankje” staat al decennia op de hoek van de Stamerweg 
en de Arnhemse Bovenweg en is het begin-, eind- en 
verzamelpunt van veel fysieke en sportieve evenementen 
geweest, zowel tijdens de opleiding als tijdens de diverse 
trainingsmomenten.  

“Het Bankje” stond er in slechte toestand bij, de houten 
planken waren gescheurd en daardoor aan het rotten. Oud-
marinier Ton Tammenga uit Wijk bij Duurstede meldde zich 
bij het COM afdeling Utrecht met de vraag of wij genegen 
waren om te helpen bij de restauratie van het Bankje. Samen 
met Ton hebben wij de SMJRMARNS b.d. Ed Wagenaar 

bereid gevonden om nieuwe planken te zagen, schaven 
en behandelen zodat wij “Het Bankje” weer in ere konden 
herstellen. 

Ton kwam met het idee om, met in het achterhoofd het 
vertrek van de Mariniers naar Nieuw-Millingen, het bankje te 
voorzien van het korpswapen. Hij had een adres gevonden 
waar het korpswapen, d.m.v. laseren, in het hout werd 
gebrand. In beginsel gingen wij ervan uit dat het bankje 
eigendom was van de gemeente Doorn, maar naar enig 
speurwerk vond Ton de eigenaar, Landgoed Den Treek. Deze 
waren bereid om mee te werken en wij konden aan de slag. 
 
Afgelopen vrijdag 11 november hebben wij de planken 
bevestigd aan de betonnen sokkels die door Ed Wagenaar 
waren schoon geborsteld. 
 
Een bijzonder woord van dank aan; 
Landgoed Den Treek; voor de toestemming en medewerking 
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Nog steeds rustig aan het front
Om maar met de vorige Houwe Zo verder te gaan: het blijft rustig 
aan het front in Flevoland. Verder gaan dan plannen maken en 
aan te geven wat we wel en niet kunnen en mogen kunnen we als 
bestuur ook niet hebben we gemerkt maar dat zal uiteraard ook 
niemand verbazen. Onze plannen en goede voornemens worden 
nog steeds gedwarsboomd door de aanwezigheid van Covid-19 
dus we kunnen ons alleen maar aanpassen. 
 
Korpsverjaardag
Om te beginnen, en dat weten we allemaal, zijn alle plannen 
om Korpsverjaardag te gaan vieren in Rotterdam in het water 
gevallen. Rotterdam gaat niet door en ook lokaal kunnen en 
mogen we niets organiseren. Toch zou deze Korpsverjaardag, 
voor het COM in ieder geval, eentje met een speciaal tintje 
moeten zijn geworden. Het COM werd immers op 10 december 
1950 opgericht en bestaat 70 jaar. Opgericht door mariniers die 
destijds in Nederlands-Indie bij de Mariniersbrigade hadden 
gediend. Hun uitgangspunt “toen samen, nu samen” en “Eens 
marinier, altijd Marinier” vormen nog steeds de ruggegraat van 
ons Korps en onze vereniging en zijn ook nog steeds terug te 
vinden in de huidige kernwaarden, “Verbondenheid, Kracht en 
Toewijding”. 

Deze lijfspreuk komt gelukkig nog steeds in uiting in de band 
tussen het Korps en zijn achterban, zijnde het Contact Oud (en 
actief dienende) Mariniers.  En ook al kan Korpsverjaardag niet 
met zijn allen in Rotterdam worden gevierd, zeker ook om de 
oprichtingsdag te herinneren zijn we als afdeling voornemens, 
zeker voor de leden waarvan ook wij als jongste lid van de 
organisatie iemand in ons midden hebben welke er sinds de 
oprichting als lid bij betrokken was, een extra tintje aan te geven. 
Er is door de voorzitters van de onderafdelingen overigens 

overlegd dat dit landelijk en gelijkelijk gaat gebeuren. 
  
Ook zijn we als bestuur van COM Flevoland voornemens een 
ieder nog maar eens te contacten om zeker te weten dat het met 
ons allen hier “goed” gaat. 

Wel moeten we als bestuur realiseren dat er ook leden het 
huidige leven verruilen voor “wolk 1665”. Dat is hier in het 
recente verleden ook weer gebeurd, dat betreurt ons zeer 
maar het is wel een van de zekerheden die je meekrijgt met je 
geboorte. Mooie voornemens om een erewacht te gaan vormen 
bij de uitvaart wordt beperkt door de mogelijkheid om met 
meer dan een aangegeven aantal mensen aanwezig te zijn. In dit 
geval konden we nog met 2 personen tijdens de uitvaart aan het 
hoofdeinde van de kist afscheid nemen en als laatsten de groet 
te brengen tijdens de laatste afdaling in zijn schuttersputje. 
Gelukkig was er vanuit de nabestaanden alle begrip voor en 
werd onze aanwezigheid hooglijk op prijs gesteld.  
 
Ook als en binnen het bestuur zijn er een paar verschuivingen 
geweest. Zoals we in de vorige “Houwe Zo” al hadden aangegeven 
had onze toenmalige vice-voorzitter de rugzak aan de wilgen 
gehangen. Dat konden we gelukkig oppakken met een kleine 
taakwaarneming intern. Ook onze evenementenman heeft van 
hogerhand de mutatie “vrij van smieg” opgelegd gekregen en 
aangezien er wel enige ruggesteun gewenst was hebben we 
gevraagd aan een van onze leden om hierbij steun te komen 
verlenen binnen het bestuur. Dit gaf statutair geem probleem 
en meer informatie hierover is uiteraard te vinden op de site van 
COM Flevoland. Verder gaan we als bestuur vooralsnog verder 
met vergaderen, plannen maken en overleg via de digitale 
snelweg en kunt u allen uiteraard op de hoogte blijven via onze 
site. Allen een heel fijne Kerst en het ga u allen goed.  

 
Afdeling Flevoland

om het Bankje te restaureren 
SMJRMARNS b.d. Ed Wagenaar; voor het vele belangeloze 
werk om de nieuwe planken weer optimaal te krijgen en te 
monteren. 
Oud-Marinier Wilco Bouwhuis; die ervoor heeft gezorgd dat 
de plank werd gelaserd en deze heeft teruggestuurd naar 
Ton . Alles is kosteloos geschiedt. 
Oud-Marinier Eef Krop, die vanuit Berkel-Rodenrijs naar Wijk 
bij Duurstede is gereden en vervolgens naar Roosendaal om 
daar de plank af te geven, benzinekosten waren rekening 
man. 
COM afdeling Utrecht; voor het beschikbaar stellen van een 
budget om het Bankje te kunnen restaureren. 
En last but not least Cindy Tammenga, voor de 0ndersteuning 
van haar vader zodat e.e.a. tot stand is gekomen.  

Iedereen hartelijk bedankt voor de belangeloze medewerking 
en steun voor ons geliefd “Bankje”. 

Gerhard Bosma,  
Secretaris COM afdeling Utrecht

Het gerestaureerde bankje, links op de foto Ed Wagenaar en 
rechts Ton Tammenga.
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In memoriam 
Wolter Stroop
Op 11 augustus 2020 is 
te Houten op 91-jarige 
leeftijd de Adjudant 
der Mariniers buiten 
dienst Wolter Stroop 
overleden.

Het was november 
2020 en ik voelde 
enige schaamte 
omdat ik niet eerder 
heb opgemerkt dat 
Wolter (of Wolf zoals 
wij hem kenden) ons 
heeft verlaten.

Dankzij een buurman was het COM- bestuur er later 
van op de hoogte gesteld en werd zijn overlijden in de 
vorige HouweZo vermeld. Ongebruikelijk omdat Wolf 
geen COM lid was. Alleen de Vereniging Dragers Militaire 
Dapperheidsonderscheidingen (VDMD) had er wel op haar 
website melding van gemaakt, waar overigens tot nu toe 
niemand op heeft gereageerd. Bij navraag blijkt ook bijna 
niemand Wolter goed te kennen. En ik eigenlijk ook niet.

Ik ken Wolf uit Bovensmilde. In mei/juni 1977 bij de gijzelingen 
bij de lagere school daar en bij de trein bij de Punt was bij 
beide gijzelingen elk een peloton BBE-mariniers aanwezig, 
waarbij in de eerste week de aandacht voornamelijk op de 
school was gericht met 106 kinderen in het gebouw. Aan het 
eind van de week werden de kinderen vrijgelaten en werd ik 
uit Engeland komend aan het peloton (BBE-2) toegevoegd. 
Als hoogste onderofficier was sergeant-majoor Stroop 
aanwezig in de functie van opvolgend pelotonscommandant. 

Gedurende drie weken regelde hij op voorbeeldige wijze en 
zeer naar tevredenheid de inwendige dienst ter plaatse. In 
het aanvalsplan zou hij zich bemoeien met het opvangen 
van gewonden, gegijzelden en gijzelnemers achter 
de aanvalsploegen. Dat stond hem niet aan! Ondanks 
zijn leeftijd toen, 47 jaar, stond hij er op bij één van de 
aanvalsploegen ingedeeld te worden. Hij was fit genoeg, 
had als schietinstructeur veel van de in te zetten mariniers 
opgeleid en wilde persé laten zien dat hij voor niemand 
onder deed.

Bij de aanval op 11 juni zat Wolf dus samen met CBBE-2 in 
de voorste M113 van de KMar. De voertuigcommandant, een 
opperwachtmeester, maakte helaas een kleine vergissing. 
Tijdens het aanrijden zou hij bovendeks met de mitrailleur 

MAG losse munitie vuren als misleiding en vervolgens 
onderdeks gaan en het aangewezen schoollokaal binnen 
rijden. 

Vermoedelijk door de overschakeling naar periscoopzicht 
werd het verkeerde lokaal binnen gereden en stonden er 
twee aanvalsploegen mariniers bijna tegenover elkaar. 

De andere ploeg had helaas al (conform opdracht) een 
aanvalshandgranaat naar binnen gegooid die tussen de 
benen van Wolf en CBBE-2 ontplofte. Gevolg was een paar 
gedesoriënteerde mariniers, tijdelijk doof en met een strak 
helmbandje. 

Wolf wist de situatie snel te ontwarren en iedereen binnen de 
kortste keren met de gewenste uitvoering van de opdracht 
bezig te laten zijn. Bij terugkeer in Doorn ontving CBBE 
na een bezoek van CKMARNS de opdracht om een tiental 
voordrachten voor een dapperheidsonderscheiding, in dit 
geval een ON, te produceren. Ik heb toen een voordracht voor 
Wolter Stroop geschreven. Die werd mij via-via door de Chef 
Staf Korps Mariniers teruggestuurd met een kattenbelletje 
dat de sergeant-majoor W. Stroop niet in aanmerking 
kwam omdat hij in 1963 al een dapperheidsonderscheiding 
vanwege zijn optreden op en rond 5 augustus 1962 in het 
voormalige Nederlands Nieuw-Guinea had verdiend. 

Dat wist ik niet, niemand eigenlijk van de jongere garde toen. 
Jammer voor Wolf. De les die ik er toen van heb geleerd is dat 
je maar één keer dapper mocht zijn bij het Korps Mariniers. 
Gelukkig is het een en ander veranderd. Wolf was dus niet 
alleen een uiterst bescheiden onderofficier, een heer, een 
gentleman, maar ook een echte held. Ik heb niet kunnen 
achterhalen onder welke omstandigheden en hoe precies hij 
het Bronzen Kruis heeft verdiend. 

De toelichting van de VDMD biedt enig licht, maar is te summier. 
Koninklijk Besluit nummer 98 van 27 maart 1963.  Wolter 
Stroop, geb. Terhorne (Fr.) 8 juli 1929, sergeant der mariniers 
(29017)  “Heeft zich herhaaldelijk onderscheiden door 
beleidvol optreden tegen de vijand in NEDERLANDS-NIEUW-
GUINEA, onder meer door op 5 augustus 1962 met zijn troep 
een numeriek sterkere vijand op te sporen en op tactisch 
juiste wijze aan te vallen, waardoor de vijand op de vlucht 
werd gejaagd met achterlating van een grote hoeveelheid 
munitie en uitrustingsstukken, terwijl achteraf bleek dat bij 
dit treffen enige verliezen waren toegebracht”.

De sergeant W. Stroop was in augustus 1962 
groepscommandant bij de 21ste Infanteriecompagnie onder 
leiding van de toenmalige majoor A.J. Romijn. Vreemd is 
wel dat Wolf Stroop vermeld staat op bladzijde 190 van het 

  

 Identiteitsgroep 
Marinier Speciale Operaties

Wolter Stroop.
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boek “Nederlands-Nieuw-Guinea. De Marinierskant van het 
verhaal” van kolonel der mariniers G.K.R. De Roos, maar 
als enige zonder vermelding met naam en bijzonderheden 
gekoppeld aan een bepaalde gevechtsactie. 

Was Wolf Stroop een bijzonder mens? Ik denk dat hij dat 
niet wilde zijn. Hij was een nuchtere, rustige Fries, wars van 
aandachttrekkerij en absoluut geen lawaaipapagaai. Ik ken 
best wel een paar mariniers die vaak luidruchtig en prominent 
op de voorgrond aanwezig waren, maar onzichtbaar werden 
als er stront aan de knikker was. Bij Wolf was het precies 
andersom en dat siert hem. Op het “moment suprême” 
stond Marinier Wolter Stroop er en ging voorwaarts op het 
probleem af, zoals we eigenlijk verwachten dat elke marinier 
zich zo moeten gedragen onder ernst-omstandigheden. 

Een held is niet meer. Rust in vrede.
K.A.Y. van Gijtenbeek

Nieuwe COM-leden en donateurs
Nieuwe Leden
J.J. v.d. Leden   Zandvoort
T. ter Meulen   Oisterwijk
B. W. M. Wittenbernds   Borculo
A. W. Post   Heemstede

M. Peters   Hall
A. B. Coenraad   Amsterdam
J. P. E. Visser   Hall
M. R. van Montfoort   Burdaard
P. v.d. Berg   Den Hoorn (Z-H)

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. 

Uitreiking Bronzen Kruis aan boord Hr. Ms. Karel Doorman ‘63.  
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Diversen

PANKM en andere ondersteuning
In het vorige nummer van de Houwe Zo berichtten we over 
PANKM, haar doelstellingen en doelgroepen. Naast PANKM zijn 
er initiatieven voor ondersteuning van collega’s die dat nodig 
hebben. 

En wel verschillend van aard, aspecten, intensiteit en manieren. 
Niet alleen advies of morele steun, maar ook gerichte 
activiteiten, voorlichting, doorverwijzing of bemiddeling naar 
specialistisch organisaties en zelfs financiële ondersteuning 
worden verzorgd door deze initiatieven. 

Te denken valt aan de SSF (Stichting Sociaal Fonds) COM dat 
gelieerd is aan het COM en bedoeld ter ondersteuning van alle 
oud-mariniers en de Mariniersziekenboegen. 

Hiernaast volgt een artikel over een van die initiatieven op het 
gebied van ondersteuning. 

In een volgend nummer komt er een initiatief uit een heel andere 
hoek aan de orde.

Alle genoemde initiatieven en/of organisaties werken met 
vrijwilligers, die echter wel een professionele achtergrond 
hebben, waarbij de aandachtsgebieden en competenties in 

elkaars verlengde 
liggen waardoor er een 
goede samenwerking 
kan zijn in het oplossen 
van hulpvragen van 
collega’s die daar om 
vragen of daar behoefte 
aan hebben.

Kapitein-luitenant ter 
zee b.d. Anniek Reiff nam 
initiatief voor PANKM.

- Advertentie - 
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Door: W.L.P.M. Pas, Kapitein der Mariniers bd, 
Regio coördinator ProstaatKankerStichting  Lid PANKM
  
Bijna 18 jaar geleden verliet ik het Korps om met Functioneel 
Leeftijd Ontslag (FLO) te gaan. Enkele jaren voordat die 
dag kwam (voor mij 1 juli 2002) bedenk je toch wel enkele 
keren wat je dan kunt gaan doen, vele onder ons zullen 
dat herkennen. Gelukkig werd die vraag voor mij al snel 
beantwoord want een oud collega vroeg mij te solliciteren 
bij een bedrijf. Dat bedrijf verzorgde slachtofferhulp voor de 
detailhandel. 

Ik heb dat werk uiteindelijk 13 jaar met veel voldoening 
gedaan. Enkele herkenbare dingen uit mijn mariniersverleden 
is het beantwoordde aan dat, wat we bij het Korps al gewend 
waren te doen. Goed luisteren, je gezond verstand gebruiken, 
motiveren, improviseren en als klap op de vuurpijl moet je 
inlevingsvermogen in anderen wat extra ontwikkeld zijn.
 
Ik heb in 2011 gekozen om voor de ProstaatKankerStichting 
(PKS) te gaan werken, omdat ik het belangrijk vind om mannen 
te informeren over hun prostaat en de rede daarvoor zal ik u 
duidelijk maken. De ProstaatKankerStichting was een heel 
bewuste keuze omdat die mij adequaat konden informeren en 
bijstaan toen ik dat zelf nodig had.
 
In juni 2011, werd er bij mij een agressieve prostaatkanker 
vastgesteld. De wereld van mijzelf en van mijn echtgenote stond 
behoorlijk op zijn kop. We werden nu zelf geconfronteerd met 
een behoorlijke stressvolle en onzekere periode.
Wat betekende deze diagnose voor ons? Zou ik nog kunnen 
genezen? Had ik uitzaaiingen? Welke behandeling moet ik 
gaan kiezen met mijn uroloog als gids? Hoe moet dat met mijn 
echtgenote als het mis gaat? Nog nooit was ik zo vertwijfeld 
en ik mag gerust zeggen bang geweest, want wat zou na de 
behandeling de kwaliteit van leven zijn en hoe lang zou dat leven 
nog zijn?
 
Inmiddels zijn al die vragen natuurlijk het voornaamste was dat 
ik geen uitzaaiingen had en ben ik na bijna 9 jaar nog steeds 
op deze aardbol en heb ik blijkbaar de goede keuze gemaakt. 
De juiste keuze maken heb ik aan enkele dingen te danken, het 
juiste advies van mijn uroloog en chirurg, de steun van mijn 
echtgenote, de juiste adviezen en informatie van de PKS en mijn 
goede conditie niet te vergeten. Lichamelijke conditie is zeker 
een belangrijk onderdeel van het behandelingsplan.

De keuzes die mijn uroloog mij voorhield was opereren of 
uitwendige bestraling, inwendige bestraling was in mijn geval 
niet mogelijk. Ik koos om diverse redenen voor opereren. Na de 
chirurgische ingreep, die werd uitgevoerd met  behulp van de 
Da Vinci-robot, moest ik door zonder prostaat. Gelukkig kon die 

verwijderd worden 
want er waren geen 
uitzaaiingen in de 
lymfeklieren en in 
het bot (de eerste 
uitzaaiingplaats van 
prostaatkanker) en 
was de tumor niet 
doorgegroeid in 
omringend weefsel 
en organen.

Het betekende wel dat ik door de radicale prostatectomie 
(verwijdering van de prostaat) geen erecties meer kon krijgen 
want ook de zenuwbundel die dat veroorzaakt kon niet gespaard 
worden omdat die kort rond om de prostaat heen zit. Tevens 
wordt de plasbuis direct aan de blaas vastgemaakt en kun je 
ongewild urineverlies verwachten omdat de kringspier die je 
gebruikt voor de afsluiting van de blaas ook wordt verplaatst. 
Soms gaat dat goed en soms gaat het helemaal mis maar ook 
hersteld zich soms na verloop van tijd de kringspier weer en 
valt de schade mee, dat laatste is bij mij het geval. Ook het 
produceren van sperma stopt, immers de prostaat zorgt voor de 
vloeistof die de spermacellen vervoeren.

De ingreep is gelukkig samen met in en uitwendige bestraling 
gericht op genezing en niet zoals de zgn. palliatieve behandeling 
waarbij de kanker slechts wordt onderdrukt met medicijnen 
zoals hormonen en chemo, de prostaat blijft in dat geval zitten. 
De kwaliteit van leven is dan een stuk minder rooskleurig en 
kent veel bijverschijnselen door de medicijnen, bovendien is de 
levensverwachting korter.

Helaas komt het veel voor dat mannen hun wel bekende “Kop in 
het zand steken” dat is niet verstandig omdat ik de ervaring heb, 
dat als je er op tijd bij bent wij mannen een beter positie hebben 
dan wanneer je “te laat bent” bovendien telt een geïnformeerde 
man voor twee en ben je een goede gesprekspartner voor je 
arts. Als je te laat bent gebeurt er wat ik boven heb beschreven 
bij de palliatieve behandeling, ben je op tijd dan gaat de arts 
voor genezing en dat maakt een wereld van verschil ondanks de 
gevolgen (impotentie) maar daar leer je wel mee leven is mijn 
motto, immers de scherpe kantjes zijn er over het algemeen wel 
af en je hebt het leven, noem dat maar eens niet belangrijk.
Ter illustratie wil ik nog even op mijn Korps tijd terugkomen, 
Ik werd in 1995 (ik was 45 jr.) voor de ouwe mannen keuring, 
u misschien wel bekend, opgeroepen door de ziekenboeg in 
de VGKAZ. Dr. Cinqualbre onderzocht mij en daar hoorde het 
toucheren (bevoelen) van de prostaat bij, niet leuk maar het 
goede nieuws is dat hij glijmiddel gebruikte. Hij vertelde mij 
dat hij rechts van mijn prostaat een kleine oneffenheid voelde 
en adviseerde mij als volgt: Houd uw prostaat goed in de gaten 

‘Steek je kop niet in het zand’

Er komt een Marinier bij 
de dokter
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als u de dienst verlaat en laat uw huisarts af en toe de PSA 
(Prostaat specifiek antigeen) meten en toucheren. Dat heb ik 
ook zo gedaan, toch kwam ik nog bijna te laat wat kwam door 
een relatief laag PSA-gehalte in mijn bloed (7,5) ik kreeg de 
diagnose van mijn uroloog, agressieve prostaatkanker met 
een tumor buiten de prostaat aan de rechterkant, ik werd de 
dag daar op 61 jaar. Ik ben dr. Cinqualbre nog steeds dankbaar, 
zijn voorwaarschuwing heeft mij iets alerter gemaakt dan de 
gemiddelde man. Het bewijst ook dat prostaatkanker niet alleen 
bij 70/80 jarige voorkomt, zoals de gedachte onterecht nogal 
eens is.

Als wetenswaardigheid wil ik niet onvermeld laten dat 
prostaatkanker wordt veroorzaakt door ons eigen mannelijk 
hormoon, testosteron. Dat betekent dat in principe alle mannen 
vroeg of laat te maken hebben met prostaatkanker. Overigens is 
het een langzaam groeiende kanker dus de kneep zit in het feit, 
wanneer en op welke leeftijd openbaard het zich. Dat is ook de 
rede dat artsen soms zeggen “je gaat er niet aan maar wel mee 
dood” en dat heeft weer te maken met de leeftijd waarop de 
kanker zich openbaard en daar hoef je geen “oude man” voor te 
zijn.
Prostaatkanker wordt wel eens onderschat maar vergis u niet 
want jaarlijks worden meer dan 12000 mannen gediagnosticeerd 
met prostaatkanker en overlijden er meer dan 2700 mannen 
aan. De aantallen groeien op dit moment. Daar zijn drie redenen 
voor, de babyboom, de gemiddelde leeftijd stijgt en de diagnose 
methodieken verbeteren.

Inmiddels werk ik al weer acht jaar voor de ProstaatKanker 
Stichting als regiocoördinator voor de provincie Gelderland. De 
PKS is een landelijk vertegenwoordigde stichting met in elke 
provincie een afdeling, dus voor iedereen bereikbaar die dat wil 
of nodig heeft. Natuurlijk spelen er nog veel meer belangrijke 
zaken een rol bij prostaatkanker maar in één artikel kan niet alles 
aandacht krijgen daarom nog het volgende.

Mocht u na het lezen van dit artikel op het idee komen om een 

voorlichting te willen organiseren in uw eigen regio dan ben ik 
zeker bereid om dat te organiseren met mijn vrijwilligers, die 
overigens allemaal ervaringsdeskundigen zijn. U kunt mij vinden 
op, gelderland@prostaatkankerstichting.nl

Wij geven overal voorlichting ook  in zgn. inloophuizen, assisteren 
bij voorlichtingen in ziekenhuizen, zijn een gesprekspartner 
voor artsen en verpleegkundigen, ondersteunen  lotgenoten, 
bemannen stands bij evenementen als wereld kankerdag, 
oncologie dagen, 50+ beurs, gezondheidsbeurs ed. Als 
regiocoördinator wordt van mij verwacht dat ik e.e.a. aanstuur.
Als u onverhoopt al met prostaatkanker geconfronteerd werd of 
mocht worden dan zou u ook persoonlijk gebruik kunnen maken 
van mijn kennis en ervaring daar ik ook lid ben van het Post 
Actieve Netwerk Kon. Marine (PANKM) een KM organisatie die 
collega’s en oud collega’s ondersteunen als ze dat nodig hebben. 
Overigens een fantastisch initiatief dat mede door het COM 
ondersteund wordt.
 
Ondertussen volgde ik samen met mijn echtgenote Thea, een 
opleiding op HBO niveau ‘gezondheidstherapeut’, waarbij twee 
dingen samen kwamen namelijk de meer dimensionale belasting 
en belastbaarheid en het effect van verhoogde stress op de 
menselijke geest en lichaam, en hoe daar mee om te kunnen gaan.  
Een van de resultaten was dat de daarnaast samen toegelaten 
werden tot de opleiding therapeut, de EMDR (Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing), en dat konden gaan uitvoeren 
in onze eigen praktijk. Inmiddels is het een veel gebruikte therapie 
bij PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis).

Wij behoorde in die tijd tot diegenen die het verbluffende resultaat 
van deze toen nog redelijk onbekende therapie al bijna dagelijks 
mee maakten. En de bewijzen van de werking ervan zagen. Prof. 
Ad de Jongh gaf ons bij slachtofferhulp ook regelmatig les om de 
diagnose PTSS te kunnen stellen. Overigens was Prof. De Jongh de 
man die EMDR voor het eerst naar Nederland haalde en gebruikte 
in zijn praktijk. Hij kreeg hiervoor zijn leerstoel an de Universiteit 
van Amsterdam.
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Meer Korpsnieuws

MARNSGD is een feit
Tekst en foto: www.defensie.nl

De eerste 5 militair verpleegkundigen hebben 
op 2 december jongstleden hun mariniersbaret 
uitgereikt gekregen. 4 onderofficieren kregen 
de baret op de marinierskazerne in Doorn van 
commandant van het Korps Mariniers brigade-
generaal Jeff Mac Mootry, de 5e kreeg de baret in 
het Caribisch gebied overhandigd.

Enige jaren terug werd bepaald dat mariniers 
die verpleegkundige werden, geen marinier 
konden blijven. Zij moesten kiezen: óf marinier, óf 
verpleegkundige, maar dan als militair bij de vloot. 

Het ging 2 december dan ook om een her-uitreiking 
van de baret. De mannen waren eerder al marinier, 
maar hadden hun baret moeten inleveren toen ze 
verpleegkundige werden.

Nieuw loopbaanpad
Het is niet alleen een nieuw dienstvak binnen 
het Korps Mariniers, maar ook een nieuw 
loopbaanpad. De mariniers geneeskundige dienst 
worden volwaardige AMV’ers en krijgen dus ook 
de mogelijkheid om hun civiele BIG-registratie te 
behouden.

Het Korps Mariniers telt nu zo’n 120 
gewondenverzorgers. Dit zijn potentiele 
verpleegkundigen die zich nu medisch kunnen 
verdiepen zonder hun mariniersbaret kwijt te raken. 

In de nieuwe situatie blijft de Conventie van Geneve 
gewaarborgd. De mariniers Geneeskundige Dienst 
gebruiken hun wapen alleen voor zelfverdediging.

Veel belangstelling
De verwachting is dat de nieuwe loopbaanmogelijk-
heid op veel belangstelling kan rekenen. Van:
          1. Mariniers die door het volgen van de  
 opleiding Geneeskundige Dienst hun   
 status als mariniers moesten verruilen.
          2. Mariniers die na hun opleiding   
 Geneeskundige Dienst het korps verlieten,  
 omdat zij geen marinier konden blijven.
          3. Mariniers die de geneeskundige kant   
 op willen, maar niet hun mariniersstatus  
 willen verliezen.
          4. BIG-geregistreerde verpleegkundigen  
 (civiel) die marinier willen worden.
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Wij hebben de droeve plicht u in kennis te stellen van het 
overlijden van:

A. Nijenhuis, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 29 december 2019 te Steenwijk, 
op 84-jarige leeftijd.

P. H. H. van der Wildt, oud-marinier, op 12 augustus 2020 te 
Ede, op 80-jarige leeftijd.

Martin de Bruin, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 9 september 2020 te Veenendaal, 
op 79-jarige leeftijd.

J. Vrouwenfelder, oud-marinier, onderscheiden met het 
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 11 september 2020 te 
Geervliet, op 86-jarige leeftijd.

S. de Graaf, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede, op 12 september 2020 te Harlingen, op 
94-jarige leeftijd.

J. G.(Jan) Dol, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede, op 14 september 2020 te Venlo, op 92-jarige 
leeftijd.

Wicher Daniel de Jong, oud-marinier, onderscheiden met 
het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 5 oktober 2020 te 
Heerenveen, op 85-jarige leeftijd.

Rini Gijsen, op 9 oktober 2020 te Bergen op Zoom, op 77-jarige 
leeftijd.

J. H. Elzink, oud-marinier, op 15 oktober 2020 te Deventer, op 
77-jarige leeftijd.

Herman Beuker, oud-marinier, onderscheiden als Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau, op 17 oktober 2020 te Zenderen, op 
84-jarige leeftijd.

A. van Beuzekom, oud-marinier, onderscheiden met het 
Ereteken voor Orde en Vrede, op 22 oktober 2020 te Sliedrecht, 
op 93-jarige leeftijd.

J. H. A. de Vries, oud-marinier, op 23 oktober 2020 te 
Gorinchem op 83-jarige leeftijd.

Antonius Johannes Maria (Tom) Kuppens, Kapitein der 
Mariniers b.d. onderscheiden met de Eremedaille in Zilver 
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden en 
de Herinneringsmedaille Vredesoperaties, op 24 oktober 2020 
te Arnhem, op 75-jarige leeftijd.

H.A.A. (Henk) Arts, Eerste Luitenant der Mariniers K.M.R. b.d., 
op 25 oktober 2020 te Heesch, op 80 jarige leeftijd.

Cees van der Lee, oud-marinier, onderscheiden met het 
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 27 oktober 2020 te 
Eindhoven, op 79-jarige leeftijd.

O. Lochmans, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 28 oktober 2020 te Lekkerkerk, op 
77-jarige leeftijd.

Gustaaf Johannes Jacobus (Guus) Visser, oud-marinier, 
onderscheiden als lid in de Orde van Oranje-Nassau, op 28 
oktober 2020 te Schoonhoven, op 83-jarige leeftijd.

L. P. de Bruijn, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede, op 28 oktober 2020 te Oirschot, op 
98-jarige leeftijd.

J. H. Weltens, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 29 oktober 2020 te Vlaardingen, 
op 85-jarige leeftijd.

J. J. M. Schreppers, oud-marinier, onderscheiden als Ridder in 
de Orde van Oranje-Nassau op 30 oktober 2020 te Oisterwijk, 
op 91 jarige leeftijd.

J. C. H. (Jan) van Doremalen, oud-marinier, onderscheiden 
met het Ereteken voor Orde en Vrede, op 31 oktober 2020 te 
Badhoevedorp, op 96-jarige leeftijd.

W. J. Driessen, oud-marinier, op 2 november 2020 te Utrecht, 
op 68-jarige leeftijd.

Wilhelmus Lambertus (Wil) van Meer, oud-marinier, op 7 
november 2020 te Breda, op 78-jarige leeftijd.

Hans Simon van der Sloot, oud-marinier, op 11 november 2020 
te Moordrecht, op 76-jarige leeftijd.

Jacob Willem Morie, Luitenant-Kolonel der Mariniers b.d., 
onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 15 
november 2020 te Ede, op 91-jarige leeftijd.

W. J. Scheltinga, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 17 november 2020 te Tiel, op 
91-jarige leeftijd.

Johannes (Johan) Weerensteijn, oud-marinier, onderscheiden 
met het Oorlogs-Herinneringskruis en met het Ereteken voor 
Orde en Vrede, op 25 november 2020 te Veenendaal op 00-jarige 
leeftijd.
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Abram (Bram) Nowé, oud-marinier, onderscheiden met het 
Ereteken voor Orde en Vrede, op 25 november 2020 te Pijnacker, 
op 93-jarige leeftijd.

Pieter Bokma, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede, op 3 december 2020 te Sneek, 92-jarige 
leeftijd.

Henk van de Brand, oud-marinier, onderscheiden als Lid 
in de Orde van Oranje-Nassau en met het Nieuw-Guinea 
Herinneringskruis ook was hij lid van verdienste van onze 
vereniging, op 5 december 2020 te Arnhem, op 85-jarige leeftijd.

Leonardus Wilhelmus (Leo) Persoon, oud-marinier op 6 
december 2020 te Den Haag, op 85-jarige leeftijd.

Julius Albertus Eduard (Juul) van der Horst, Kapitein 
der Mariniers b.d, onderscheiden als Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau, het Nieuw-Guinea Herinneringskruis en de 
Herinneringsmedaille VN vredesoperaties, op 8 december 2020 
te Wommels, op 83-jarige leeftijd.

Moge zij rusten in vrede.
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Vanwege de huidige omstandigheden op het gebied 
van evenementen en bijeenkomsten is er 
geen agenda opgenomen.

 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 Kantine vv SML, Kemperbergerweg 11b, 
6816 RM  in Arnhem. Van 19.30 uur  tot 22.00 uur.
Info: G. Muis tel. 026-3648835 of 06-80080455. E-mail: 
g.muis3@chello.nl
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. Aanvang 13.30 uur. Einde +/- 15.30 uur. 
Plaats: Jeu de Boules vereniging Almere
Klein Brandt Sportpark 7, 1323 MG Almere
Voor informatie: Gerard Stoute. Tel: 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 De Afrit, Hellingweg 135, 2583 DZ Den Haag, 
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: Wintertraining.
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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 december 2020  6253 
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@kpnmail.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 2020 (tenminste) € 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 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: comoverijssel@hotmail.com 
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
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 
Perry Foxen, Revershof 18, 5737 AM  
Lieshout, T. 06-53597861,
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
Identiteitsgroep Marinier Speciale 
Operaties (IMSO)
Jannes de Jong, Noordmolenwerf 21, 
3011 DC Rotterdam. M: 06-38764168. 
E: jebu@kpnmail.nl
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 Vacature

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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