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Beste mensen,
We gaan richting herfst. 
In de vorige Houwe 
Zo meldde ik dat 
we eindelijk in een 
fase kwamen met 
versoepelingen 
waardoor we meer 
activiteiten zouden 
kunnen gaan 
ondernemen. Ik had 
er zin in maar de inkt 
was nog niet droog of 
de touwtjes werden 
alweer aangetrokken. 
Het virus blijft ons 
verrassen en een 

planning van activiteiten blijft lastig. Ik vrees dat dat 
voorlopig nog wel zo zal blijven. 

De virusdreiging zorgt er ook voor dat Defensie erg 
voorzichtig is met het toelaten van burgers tot de kazernes. 
Die maatregelen, met ook de onzekerheid over wel of 
geen versoepelingen, waren voor het bestuur reden om 
de geplande Reünie omgeven door Sport en Spel van 11 
september jl. te cancelen. We hebben dit besluit met “pijn in 
het hart” genomen maar er waren te veel onzekerheden.

Binnen het bestuur denken we inmiddels aan een andere 
opzet van deze dag op een locatie ergens centraal in ons land. 
Vanuit het land en van actief dienende mariniers ontvangen 
we al waardevolle ideeën die we betrekken bij ons plan. Heeft 
u ook voorstellen? Collega-bestuurder Eimerd van de Griend 
verneemt ze graag! We streven naar een succesvolle en ook 
sportieve dag met een hoog reüniegehalte. Het ontmoeten 
moet centraal staan. 

Rob Kramer
Ik was 9 september jl. voor het COM aanwezig bij de 
commando-overdracht zeestrijdkrachten. Vice-admiraal Rob 
Kramer droeg het stokje over aan ranggenoot René Tas. De 
nieuwe commandant heeft het COM uitgenodigd voor een 
gesprek. 

Dit jaar staan we stil bij de 55e verjaardag van het 
Mariniersmonument in Sittard. Vanaf deze plek heb ik hier 
al eerder op gewezen. Deze herdenking vindt plaats op 20 
november aanstaande, hoofdzakelijk in de buitenlucht. 
Vooralsnog gaat dit evenement door. Door verschillende 

organisaties worden kransen gelegd waaronder het COM. 
Ik heb aan alle voorzitters van de afdelingen en 
identiteitsgroepen begin dit jaar al aangegeven dat we 
als vereniging aandacht gaan geven aan deze bijzondere 
verjaardag van het monument. Inzet is om met 150 leden 
vanuit het gehele land in COM-tenue deel te nemen.  Het 
bestuur zorgt voor vervoer. Vanaf diverse plaatsen vertrekken 
bussen die bij opstappunten COM-leden ophalen en hen 
daar ook weer terugbrengen. Na afloop van de herdenking 
zorgt de organisatie voor een hapje en een drankje. Kortom 
u bent die dag onze gast en we hopen er een mooie en 
gedenkwaardige dag van te maken. We rekenen vanuit iedere 
afdeling en identiteitsgroep op zo’n 15 deelnemers dus lijkt 
het u leuk om deze herdenking bij te wonen? Meldt u aan bij 
uw afdeling of identiteitsgroep. Ik reken op jullie. 
 

Brainstormsessies
Inmiddels zijn we gestart met de brainstormsessies over 
de toekomst van de vereniging. Deze sessies, die we met 
elke afdeling of identiteitsgroep willen beleggen, worden 
geleid door de bestuurders Derk Wisman en Eimerd van 
de Griend. Ik hoor van hen, maar ook van de voorzitters 
van de afdelingen die erbij waren, dat er in een goede sfeer 
gediscussieerd werd over het toekomstbestendig maken 
van de vereniging. Ik vind het belangrijk dat we op deze 
manier informatie ophalen bij onze achterban. De komende 
maanden volgen nog diverse sessies. Er komen waardevolle 
suggesties die we straks gaan bespreken met de Ledenraad. 

Ik heb in het verleden ook al eens gewezen op het belang 
van lief en leed. Ik ga op korte termijn in gesprek met de 
verantwoordelijken voor lief en leed binnen de afdelingen en 
identiteitsgroepen. Ik wil met hen spreken over hoe we met 
elkaar invulling geven aan lief en leed, welke behoeften er zijn 
en hoe we meer zichtbaar kunnen zijn voor onze leden.

Servicepunt
We werken aan een servicepunt op de VGKAZ voor allerhande 
mariniers gerelateerde vragen vanuit de maatschappij. Dit 
servicepunt zorgt dat vragen (bijvoorbeeld over zorg of 
over een evenement) op de juiste plek komen. Ik verwacht 
daar veel van dus gaan we dat straks goed wegzetten via 
ondermeer de website en de social media. Houdt deze dus in 
de gaten.

Ik wens u allen een mooi en gezond najaar. 

                  Piet Kruithof 
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Afscheid voorzitter SSdOM 

(Stichting Saamhorigheidsdiner 
Oud Mariniers).
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Van het bestuur

Zoals menig redactie van een cluborgaan/mededelingenblad zit 
ook deze redactie wel eens om een bijdrage van commissies en/
of leden verlegen. 

Mocht u een bijdrage hebben en deze willen delen met de lezers 
van dit cluborgaan, schroom dat niet om dit middels mailadres: 
wim57222@gmail.com uw artikel in te zenden.

De redactie van de HouweZo probeert steeds weer een goed 
gevuld blad op te leveren met kwalitatief goede en interessante 
artikelen voor de leden van het COM. Echter de aangeleverde 
kopij vanuit de afdelingen en uit het ‘veld’ wordt steeds kariger. 
Hoe dit komt kunnen we als redactie alleen maar naar raden. 
En als er dan kopij ingeleverd wordt komt het vaak na de 
inleverdata. 

De inleverdata voor kopij staan duidelijk in elke HouweZo 
vermeld. Te late inlevering zorgt ervoor dat de redacteur en 
de redactiecommissie zich in allerlei bochten moet wringen 
om deze in te voegen in de opmaak van het blad. Graag op tijd 
uw kopij inleveren op de manier zoals dat in elke Houwe Zo op 
pagina 2 staat vermeld.

Oproep: De redactie van de HouweZo roept mensen op die 
een bijdrage willen leveren aan de inhoud van de HouweZo 
in de vorm van artikelen die voor onze leden en externe 
belangstellenden interessant zijn. Ons verenigingsblad is er om 
de leden te informeren over wat er in de wereld van het Korps 
mariniers speelt. Of het nu gaat over het Korps zelf, de mariniers 
en oud-mariniers, veteranen, de Marine of Defensie.
Meld u aan bij de redactie!!

Van de redactie

Bijdrages over de wereld van het Korps Mariniers

Al vele jaren is het beheren van de ledenadministratie en de 
daarbij behorende taken op het gebied van evenementen 
en informatieverstrekking een belangrijke, maar zeer 
arbeidsintensieve klus. 

Tot de dag van vandaag wordt veel werk nog handmatig gedaan 
en dat leidt ertoe dat er (te) vaak door allerlei mensen controles 
uitgevoerd moeten worden op onvolledigheden. 
Daar komt bij dat er slechts één beheerder is. Dit is een niet te 

handhaven situatie.  
 
Zodoende is het bestuur op zoek gegaan naar een betere manier 
om de ledenadministratie te beheren.
Daarom wordt er binnenkort een geautomatiseerd systeem 
in gebruik genomen dat het werk van de ledenadministratie 
efficiënter en betrouwbaarder maakt.

We houden jullie op de hoogte.

Ledenadministratie

Korpsnieuws

De mariniers van 2 Marine Combat 
Group (2MCG) arriveerden vorige 
week in Noord-Noorwegen voor 
de Joint Mountain Training. Op 
zaterdag vertrokken de mariniers 
voor 5 dagen ‘het veld’ in en werd 
direct in diverse loopgroepen 
de eerste bergmars van zo’n 14 
kilometer afgelegd met daarin de 
nodige hoogtemeters. 

De eerste dag tot zo’n 600 meter. 
Het terrein is lastig, omdat paden 
ontbreken waardoor de routekeuze 
extra belangrijk is. 
Na de nacht in de 10-persoonstent 
te hebben doorgebracht, werden de 
loopgroepen zondag verdeeld over 
de routes naar de survival leslocatie 
en naar de navigatie-oefening 
locatie.

Het weer was de mariniers de eerste 2 dagen gunstig gezind. Het 
was overdag helder & zonnig en ‘s nachts lichte nachtvorst. De 
weersverwachting voorspelt echter regen waardoor naast het 

uitdagende terrein ook het weer zich zal laten gelden.

Bron: Korps Mariniers

Joint Mountain Training

De navigatie-oefening.
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Bron en foto’s: CZSK 
en Min. van Defensie 

De organisatiehark 
van de Koninklijke 
Marine (het 
Commando 
Zeestrijdkrachten 
(CZSK)) gaat 
binnenkort 
veranderen. De 
marine heeft er 
sinds 2020 een 
nieuwe operationele 
eenheid bij: het 
Fleet Marine 
Squadron (FMS). 
Vrij vertaald: Vloot 

Mariniers Compagnie. Een bijzondere expeditionaire club, 
die er vooral voor moet zorgen dat de operationele eenheden 
van het Korps ontlast worden. FMS bestaat uit zowel 
mariniers als matrozen van de vloot (mannen en vrouwen).

Het FMS is een onderdeel van de Surface Assault & Training 
Group (Amfibisch Ondersteunings Bataljon afgekort SATG).
De SATG ondersteunt de Marine Combat Groups (bataljons) en 
NLMARSOF (maritieme speciale operaties eenheden). Met hun 
vaartuigen brengen ze mariniers naar hun doel, halen ze op en 
leveren vuursteun. Dit doen ze op zee, in kustgebieden en in 
rivierdelta’s.

Daarnaast leert de eenheid mariniers varen met diverse 
vaartuigen en verzorgt het de amfibische trainingen. Voor 
Nederland is het hét kennis- en trainingscentrum op het gebied 
van amfibische operaties.

Het Fleet Marine Squadron (FMS) beveiligt onder meer grote 
Nederlandse zeetransporten en beschermt marineschepen 
tijdens missies. Ook voert het FMS ceremoniële taken uit. De 
eenheid bestaat uit ongeveer 100 mannen en vrouwen uit zowel 
de vloot als het Korps Mariniers en is vanaf de 2e helft 2021 
operationeel.

Het is geen geheim dat de troops (pelotons), squadrons 
(compagnieën) en combat groups (bataljons) van het Korps 
Mariniers zuchten onder de hoge operationele druk. Dat de 
pijn vooral zit in de niet-organieke verplichtingen in het lagere 
geweldsspectrum is binnen het CZSK een bekend gegeven. De 
Groepsoudste Operationele Eenheden Mariniers (GO MARNS) 
verwoordde het indertijd zo: “Mariniers worden opgeleid 
om te kunnen acteren als een Ferrari. Vervolgens zie je dat 
ze regelmatig als een soort boodschappenwagentje worden 
ingezet.”

Ontlasten
De oplossing lag vooral in het ‘ontlasten’. De marinierseenheden 
hebben nu eenmaal te maken met takenpakketten hoger en 
lager in het geweldsspectrum. Die doen niet voor elkaar onder 
en elke missie is even belangrijk. Zo is de realiteit. Mariniers zijn 
traditioneel ingericht in organieke verbanden. Als je dan een 
klein gedeelte uit dat verband wegtrekt, voor bijvoorbeeld een 
inzet zoals het Vessel Protection Detachement aan boord van 
koopvaardijschepen, dan heeft dat effect op de hele eenheid. 
Die kan niet meer op organiek niveau trainen. En dat maakt dat 
je als Korps minder gereed bent om op te treden in het hogere 
geweldsspectrum als daar om gevraagd wordt. Je zet een 
eenheid feitelijk uit.

Verstandiger
De grote vraag was hoe die taken toch uit te voeren zonder de 
reguliere eenheden geweld aan te doen.
De oplossing lag in het oprichten van een nieuwe eenheid die de 
kleinere operaties uitvoert zonder dat de organieke taken van de 
reguliere eenheden verstoord worden. Die eenheid ter grootte 
van een squadron (compagnie) zou dan moeten gaan bestaan uit 
een optimale mix van mensen uit verschillende disciplines bij de 
Marine. Vloot en Mariniers. 

Wat gaat het Fleet Marine Squadron 
doen?
Het nieuwe squadron, met standplaats Den Helder, bestaat uit 
ongeveer 100 mannen en vrouwen uit zowel de vloot als het 
Korps Mariniers en levert teams voor:

• Vessel Protection Detachements, beveiligen 
   van grote Nederlandse zeetransporten tegen 
   piraten.  

• Guardteams, in eerste instantie 
   aan boord van de stationsschepen 
   (Oceangoing Patrol Vessels) in het 
   Caribisch Gebied. 

• Maritime Force Protection, bescherming van 
   marineschepen tijdens missies, 
   bijvoorbeeld door leveren van 
   boordschutters op de FRISC’s. 

Terug in de tijd
Groen en blauw operationeel zij aan zij aan boord van schepen. 
Niets nieuws onder de zon eigenlijk. Het Korps Mariniers is 
immers ooit zo begonnen toen het in 1665 werd opgericht. 
Michiel de Ruyter wilde destijds zeesoldaten aan boord van 

zijn schepen zodat hij betere resultaten kon 
bereiken. Bij de Marine is men die samenwerking 
misschien een beetje kwijtgeraakt als gevolg 
van andere taken die erbij kwamen. Maar vloot 
en mariniers zijn absoluut geen vreemden 
voor elkaar. De marineleiding wil de integratie, 
verstandhouding en samenwerking tussen 
mariniers en vloot verder versterken. Dit is een 
van de weinige eenheden die vanaf de basis 
direct geïntegreerd optreedt.

Hoe ziet FMS eruit? 

Voldoende aanwas
Allereerst. Een nieuwe eenheid heeft personeel 
nodig en is dat wel te krijgen? Het FMS is, onder 
andere vanwege de mixt van personeel, sterk 
afhankelijk van voldoende aanwas. Zijn die 100 militairen wel 
te vinden? De korpsleiding gelooft in de ‘aanzuigende werking’ 
van het FMS en men ziet niet al te veel beren op de weg. Het is 
een zeer aantrekkelijke eenheid is om bij te werken gezien de 
diversiteit aan taken en mogelijkheden voor marinepersoneel. 
Niet alleen voor actief dienende mariniers en matrozen, maar 
ook voor hen die de dienst verlaten hebben en eventueel terug 
willen keren. Belangstellenden voor een functie bij FMS kunnen 
zich gewoon via de reguliere sollicitatieprocedures aanmelden. 

Een FMS-operator moet flexibel zijn en geïnteresseerd in 
maritime security (maritieme veiligheid). De operators 
krijgen allemaal dezelfde functiebeschrijving. 1 team bestaat 
uit 8 militairen: 6 operators (MARN1/MATR1), 1 opvolgende 
teamleader (KPL) en 1 teamleader (SGT). 3 teams vormen een 
FMS-troop, dat geleid wordt door een troopcommander (LT). Er 
zijn 3 manieren om in te stromen:

Hoe is het nu?
De functie-eisen en kwalificatieprofielen van de operator 
functies is veel werk geweest, maar de eerste opleiding van 
operators is in het voorjaar van 2020 begonnen. Dit voorjaar 
moest de hele eenheid fully operational capable zijn.

Scheepscommandanten hebben aan boord voortaan een 
bijzonder ‘gemixt’ guardteam, bestaande uit mannelijke en 
vrouwelijke militairen vanuit vloot en Korps.

Het Fleet Marine Squadron (FMS) van de Surface Assault and 
Training Group is eind juni 2021 voor het eerst ingezet. Het betrof 
een Vessel Protection Detachement (VPD) opdracht, uitgevoerd 
door een team van 1 troop.

Na een intensieve periode van opleiden en gereedstellen werd 
de eerste troop van FMS op 1 juni jl. inzet gereed gemeld bij het 
marine hoofkwartier. FMS kan worden ingezet voor VPD-taken, 
als boarding team aan boord van Zr.Ms. schepen of om de 
beveiliging te leveren voor maritieme objecten.

 

FMS is meer!

Vaste plaatsing Sint-Maarten
Het FMS-project is meer dan alleen de oprichting van een 
nieuwe eenheid. Naast de 3 operationele taken is ook de rotatie 
van het mariniersdetachement op Sint-Maarten en de vele 
jaarlijkse ceremoniële taken een zware wissel voor de reguliere 
eenheden. De oplossing ligt voorhanden. Van de rotatie is een 
vaste plaatsing op St-Maarten gemaakt. Zo kan de combat group 
vanuit Nederland volledig ingezet blijven, terwijl de taak in Sint-
Maarten continu uitgevoerd blijft. Deze wijziging is medio 2020 
ingegaan.

Ceremoniële reservisten
Voor de uitvoering van de ceremoniële taken is een andere, 
creatieve, insteek bedacht die meer in de lijn ligt van de 
adaptieve krijgsmacht. Voortaan voeren reservisten de meeste 
ceremoniële taken van het Korps uit. Dat kunnen zij uitstekend 
en er is veel animo voor. Zo ging er al een roulerende poule van 
start. De reservisten kunnen intekenen op diverse (kleinere) 
ceremoniële activiteiten. Ze trainen met elkaar, zodat het een 
professionele eenheid wordt. Hierdoor ontstaat een situatie 
die voor iedereen profijtelijk is. Een ‘win-winsituatie’ dus. Een 
verlichting voor de operationele eenheden, terwijl het Korps toch 
positief wordt uitgedragen.

Nieuwe operationele eenheid voor de Marine
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Vloot en mariniers zij aan zij in het lage geweldsspectrum
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In een eerder nummer van de Houwe Zo berichtten we al 
over eenzelfde traject voor jongeren op Aruba. Nu is op 
Curacao eenzelfde traject in gang gezet. Hopelijk leidt 
dit tot goede resultaten zodat deelnemers een betere 
sociale positie in de toekomst krijgen en de eilanden er 
ook profijt van hebben. 

Het Sociaal Vormings Traject (SVT) op Curaçao gaat een 
nieuwe fase in. Een convenant waarmee het SVT verder 
professionaliseert werd vandaag getekend. Met het 
nieuwe convenant spreken de betrokken ministeries op 
Curaçao en Defensie gezamenlijk af om meer personele en 
financiële middelen voor het SVT ter beschikking te stellen. 
Ook is met het nieuwe convenant de deur geopend voor 
een opleiding voor vrouwen. De ondertekening van het 
convenant vond plaats op Marinebasis Parera.

Het Sociaal Vormings Traject is een opleiding die bestaat uit een 
militair vormingsdeel en een stagedeel. De opleiding is bedoeld 
voor jongeren met een maatschappelijke achterstand, die veelal 
te maken hebben met sociale problematiek. In de opleiding leren 
de jongeren waarden als samenwerken, respect, regelmaat, 
verantwoordelijkheid en discipline. Zij krijgen een militaire 
basisopleiding en verdienen aan het einde van het vormingsdeel 
een baret en certificaat. Hierna moeten de jongeren zes maanden 
tot een jaar stagelopen, waarna zij de totale opleiding afronden. De 
jongeren zijn dan klaargestoomd voor een kansrijke vervolgstap 
in de burgermaatschappij.

Het militaire vormingsdeel van het SVT duurt vijf maanden en 
wordt gegeven op Marinekazerne Suffisant. De instructeurs zijn 
militairen van de Curaçaose militie. Ook de Curaçaose overheid 
stelt personeel ter beschikking voor de opleiding. Tijdens de 
militaire fase leren de jongeren onder andere exercitie, sporten 
zij veel, krijgen zij zelfverdedigingslessen en gaan ze op bivak. 
Zij sluiten de militaire fase af met een eindoefening die een week 
duurt.

Convenant
De ondertekenaars van het convenant zijn Minister-president 
Gilmar Pisas (tevens Minister van Justitie), minister Ruthmilda 
Cecilia-Larmonie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, 
minister Sithree van Heydoorn van Onderwijs, Wetenschap, 
Cultuur en Sport en de Commandant der Zeemacht in het 
Caribisch gebied, brigadegeneraal der mariniers Frank Boots. 

Het convenant is een uitwerking van eerder overeengekomen 
afspraken in de Landspakketten. Defensie gaat een groter deel 
van de kosten van de opleiding voor haar rekening nemen. 
Eindverantwoordelijk voor het SVT is de regering van Curaçao. 

Vrouwen
Een nieuwe ontwikkeling in het SVT is dat met het nieuwe 
convenant ook opleidingen voor vrouwen mogelijk worden 
gemaakt. Vanaf 2022 worden structureel twee opleidingen voor 
mannen of vrouwen per jaar gegeven, met een maximum van 35 
personen per opleiding. Eerder dit jaar tekende Defensie ook al 
een soortgelijk convenant met de regering van Aruba.

Sociaal Vormings Traject Curaçao geprofessionaliseerd
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Trumpet Team gepresenteerd op Van Ghentkazerne

Bijzondere buiteneditie Nationale Taptoe

Marinierskapel

Op 30 juni werd op de Van Ghentkazerne het ‘Trumpet Team’ 
gepresenteerd, een nieuw ensemble van de Marinierskapel 
en uniek binnen de Nederlandse Defensie. 

Zes koperblazers spelen op Fanfare Trumpets (met ventielen), in 
Bes gestemd en de hoogste in Es. Deze met de handgemaakte 
instrumenten van het gerenommeerde Smith-Watkins zijn 

onder andere ook in gebruik bij de collega’s van de Britse Royal 
Marines en de Noorse Konges Garde. Het repertoire omvat onder 
andere naast Britse fanfares, ook speciaal door Ilja Reijngoud 
geschreven muziek. Het eerste (besloten) optreden vindt plaats 
op 14 juli tbv de POTOM - de Praktische Opleiding tot Officier 
der Mariniers - maar het Trumpet Team zal daarna ook bij vele 
openbare gelegenheden en concerten te horen zijn.

Met als achterwand het Nationaal Militair Museum 
vindt dit jaar een bijzondere (buiten)editie van 
de Nationale Taptoe plaats. Versoberd vanwege 
de omstandigheden in de wereld, maar zeker 
ook waardig en respectvol naar de Nederlandse 
veteranen. 

Met tamboer-maître adjudant der mariniers Mike 
Kentie en chef-dirigent majoor Arjan Tien spelen de 
Marinierskapel en Tamboers en Pijpers de Noorse 
Sangerfest mars van Oscar Borg (instr. Ghislain 
Bellefroid), ‘Where Eagles Sing’ van Paul Lovatt-Cooper 
(arr. Joop van Dijk) en de door oud-dirigent Gert 
Buitenhuis gecomponeerde mars ‘Dutch Approach’. 

De taptoe in Soesterberg is nog te bezoeken tot en 
met 29 augustus, maar de Marinierskapel is alleen nog 
aanwezig op 26, 27 en 28 augustus. Zorg dat je erbij komt! 
Als fervent liefhebber van militaire muziek en in de 
hoedanigheid als voorzitter van Stichting Vrienden van 
de Marinierskapel, de Nationale Militaire Taptoe woonde 
Jan Jaap van Weering een uitvoering bij: “Mooi dat een 
traditionele taptoe in de openlucht weer heeft kunnen 
plaatsvinden.” 
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 Van de afdelingen

  
Afdeling Noord-Brabant

Secretaris gezocht
Hopelijk kunnen we afscheid nemen van de COVID-19 periode 
en gaan we weer vele activiteiten organiseren. Belangrijk 
hierbij is dat we kunnen beginnen met een volledig bestuur.

Onze Ad interim secretaris Perry Foxen heeft aangegeven 
dat hij na het vertrek van de voormalige voorzitter Frans 
Wiegersma van de onderafdeling Eindhoven, het beoogde 
voorzitterschap zou willen overnemen. Met andere woorden: 
we zoeken een nieuwe secretaris voor COM Noord-Brabant.
 
Beste Sobats, we staan aan de vooravond van hopelijk vele 
nieuwe fysieke activiteiten en zijn daar druk mee gaande.
Maar dat gaat niet zonder een goede secretaris. 
Dus hierbij een dringende oproep aan eenieder in het 
Brabantse om je aan te melden als enthousiast bestuurslid 
van onze vereniging.

Voor de bijzonderheden over deze functie mag je mij bellen.
Je aanmelding, incl. je CV, mag je sturen per mail aan mij, 
waarvoor mijn hartelijke dank.

Met vriendelijke Korpsgroet,  Klaas Haan
voorzitter@comnoordbrabant.nl   06-31948129

Onderafdeling Noord Oost-Brabant

Gedecoreerde Oud-marinier Piet van den Elsen uit Oss 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Piet van Elsen is in 1965 initiatief-
nemer en medeoprichter van 
de COM onderafdeling Oss en 
omgeving van de COM afdeling 
Noord-Brabant. Piet heeft als 
bestuurslid binnen de COM 
onderafdeling Oss en omgeving, 
de functies van secretaris en 
penningmeester vervuld.

Binnen de gemeenten was Piet 
van Elsen medeoprichter van 
de gemeentelijke organisatie 
herdenkingen. Zoals herdenking 
Bevrijding Oss, Herdenking ge-
sneuvelde WO II gemeenten Oss 
en daaraan gerelateerde.

Piet is nog zeer actief in de kerk, is hopman bij de Scouting en 
bewogen mantelzorger.

Aan de weg timmeren
De afgelopen periode, na de vorige Houwe Zo, hebben we als 
afdeling COM Flevoland, wanneer je er zo even naar terug kijkt, 
ondanks alle beperkingen die nog steeds gelden toch behoorlijk 
aan de weg kunnen timmeren. We memoreren ze even, zonder 
ze in numerieke volgorde te plaatsen misschien maar wel wat 
ons heeft aangesproken. 

Zo werden we weer geconfronteerd met het overlijden van 
een van onze leden. Je wilt dan graag op alle beschikbare 
manieren helpen maar je moet wel steeds rekening houden met 
de mogelijkheden en wensen van de familie want die hebben 
uiteraard alle voorrang. Maar aangezien dit een lid was uit 
Lelystad is dit door onze “nieuwe” evenementenman op keurige 
wijze opgepakt. 

Ook is hij erg druk geweest met de keuze van en waar onze 
ledenvergadering kon gaan plaatsvinden. We haden uit het 
verleden een keurige locatie in het midden van onze AOR maar 
aangezien dit momenteel niet beschikbaar is het nu op 25 
september aanstaande de Bataviawerf in Lelystad geworden. 
Eerst een kopje koffie en dan de ALV in de vergaderzaal. 
Vervolgens hebben we de mogelijkheid tot het bezoeken van de 
werf en de Batavia. De Batavia was een z.g. spiegelretourschip 
van de VOC en werd tussen 1627 en 1628 gebouwd op de 
Peperwerf in Amsterdam. Het verging in 1629 tijdens zijn eerste 
tocht naar Batavia op de terugreis voor de Australische westkust. 
De replica is gebouwd op de, naar het schip vernoemde, Batavia-
werf in Lelystad. Afsluitend willen we, uiteraard, nog een kleine 
nabespreking houden. 

 
Afdeling Flevoland

Oud-marinier Piet van den 
Elsen Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau.

Op 15 september hebben we deelgenomen aan de Indië-
herdenking in Almere. Deze jaarlijkse herdenking wordt 
zowel landelijk als op sommige plaatsen herdacht en als COM 
Flevoland nemen we hier jaarlijks aan deel. Na afloop van de 
herdenking kwam een van onze bestuursleden in contact met 
de nieuwe burgemeester van de Noordoostpolder. Hij is recent 
aangetreden en was erg geïnteresseerd in hun wel en wee maar 
had verder nog geen kennis kunnen maken met veteranen of onze 
leden vanuit de Noordoostpolder. Dit gaat nu, met diegenen die 
we hebben kunnen bereiken en beschikbaar waren, gebeuren 
op een koffieochtend op 22 september.   

Op 12 oktober staat, op verzoek van de gemeente Almere, 
deelname aan de herdenking van de berging van een Short 
Sterling op het programma. Dit is een bommenwerper uit 
de 2e wereldoorlog die tijdens de terugvlucht boven het 
IJsselmeer in de nacht van 29 op 30 maart 1943 door een 
Duitse nachtjager werd onderschept na een aanval op Berlijn. 
De zeven bemanningsleden, vijf Britten en twee Canadezen, 

kwamen hierbij om. Het vliegtuig is vorig jaar oktober in 
samenwerking met Min. van BZK en Defensie in het IJsselmeer 
geborgen door de gemeente Almere en op 12 oktober is er een 
herdenkingsceremonie in het bijzijn van de nabestaanden. Ook 
wordt hierbij een kunstwerk onthuld. 

Als bestuur zijn we de afgelopen periode ook druk geweest met 
diverse bestuurlijke taken. Er is regelmatig voorzittersoverleg 
en onze secretaris participeert nu in de administratie van 
het landelijke ledenbestand. Ook is onze communicatieman 
betrokken bij het landelijke orgaan. Verder is er een 
communicatieplan ontworpen en zijn we begonnen met een 
huishoudelijk regelement van de afdeling zodat we “geen 
koopjes meer snappen” om zo maar te zeggen. Tevens is een 
ledenraadslid opgestapt. Jammer voor ons maar begrijpelijk 
gezien zijn argumentatie. Al met al genoeg punten om ons 
bij de ALV op 25 september op en mee uit te leven. We hopen 
het merendeel van de leden van de afdeling daar te kunnen 
ontmoeten.       

In Memoriam F.L. Tiemes
Op 22 juli is helaas de heer F.L. Tiemes 
op 79-jarige leeftijd overleden. Hij 
was drager van het Bronzen Kruis en 
lid van onze vereniging. 

Om zijn daden nog eens te laten 
leven plaatsen wij hier de tekst van 
het Koninklijk Besluit waarbij hij met 
het Bronzen Kruis is onderscheiden.

K.B. no. 98 van 27 maart 1963 Frederik Louis Tiemes, geb. 
Ubach over Worms 12 dec. 1941, zeemilicien-marinier der 2e 

klasse (115000).

Heeft zich op 25 maart 1962 aan boord van het marinevaartuig 
LCPL 9534, dat ligplaats had gekozen bij het eiland GAG 
(Nederland - Nieuw-Guinea), onderscheiden door moedig 
optreden door, toen dit vaartuig door een Indonesische 
Mitchell-bommenwerper met raketten en boordwapens 
werd aangevallen, in volkomen ongedekte positie met een 
mitrailleur vuur uit te brengen op dit vliegtuig en dit vuren 
ook na het uitbreken van brand aan boord en tijdens een 
tweede aanval van het vliegtuig voort te zetten, tot zijn 
wapen weigerde.

  
Afdeling Limburg

Indonesische B25 Mitchell-bommenwerper werpt bommen 
af, en neemt bij een 2e aanval de LCPR met boordkanonnen 
onder vuur. Bron: www.mariniersnieuwguinea61-62.nl

Bij deze actie verdiende Tiemes het 
Bronzen Kruis. 
Bron: www.mariniersnieuwguinea61-62.nl
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Late uitreiking onderscheiding Cor Dekker
Op zaterdag 14 augustus 2021 
heeft oud Korporaal van de 
Mariniers en Indië Veteraan Cor 
Dekker (94) in bijzijn van zijn 
echtgenote, dochters, Dries 
van der Meulen, namens COM 
afdeling Noord-Holland en 
Wil Pleijster, na bemiddeling 
door de Inspecteur-Generaal 
der Krijgsmacht, luitenant-
generaal Frank van Sprang uit 
handen van zijn stafofficier, 
de luitenant-kolonel Richard 
Badoux, het Ereteken voor 
Orde en Vrede met 2 gespen 
uitgereikt gekregen.

Dit Ereteken is een blijk van 
erkenning en waardering voor Cor zijn inzet namens Nederland. 
De 2 bronzen gespen geven de jaargetallen aan dat Cor 
daadwerkelijk aan gevechten met vijandelijke eenheden heeft 
deelgenomen (in werkelijkheid zijn er meer vuurcontacten 
met vijandelijke eenheden geweest, echter deze zijn niet 
geregistreerd) Na opkomst in Rotterdam volgde zijn opleiding 
in Bergen op Zoom waarna hij is uitgezonden en ingezet voor 
het herstel en de handhaving van het Nederlandse gezag in 
Indië. 

Toen zijn diensttijd in voormalig Nederlands-Indië erop zat 
kwam hij met de boot terug in Nederland, hij vertelde dat er 
veel onbegrip was over hun optreden en jarenlang heeft hij uit 
bescheidenheid er niet over kunnen praten. In 1950 ontving 
hij ook al dit ereteken met oorkonde en de daarbij behorende 
gespen maar door onduidelijke reden zijn die toen weggeraakt. 

Vanuit de SMZB is er de afgelopen jaren veel contact met Cor 
geweest en uit de verhalen die hij de laatste jaren steeds meer 
verteld blijkt dat het voor hem en zijn maten een moeilijke 
periode is geweest. Als veteraan is erkenning en herkenning 
heel belangrijk. We moeten zuinig zijn op deze mensen en 
waar mogelijk en zo vaak mogelijk deze mensen even in 
de schijnwerpers zetten. Dat is ook de reden om voor Cor 
nogmaals het Ereteken voor Orde en Vrede aan te vragen en 
uit te reiken. 

Al tijdens de koffie met taart kwamen de verhalen van Cor goed 
los en rijkelijk vloeide zijn tranen, het was goed te merken dat 
hij vereerd was met het bezoek. 

Na het openingswoord van de voorzitter van de SMZB nam 
de overste Badoux het woord en ging over tot de officiële 
uitreiking. Cor kwam met zijn 94 jaar vrij snel uit zijn stoel en 
was duidelijk zichtbaar ontroerd, normaal zit hij niet zo gauw 

om woorden verlegen, maar op dat moment was hij echt 
even stil. Hij was zo content dat hij na ruim 70 jaar alsnog de 
erkenning krijgt voor zijn inzet namens Nederland en dat hij 
zijn onderscheiding weer terug had. Na de uitreiking bleef 
hij ontroerd naar de onderscheiding en oorkonde kijken. Cor 
bedankte de mensen die zich hiervoor hebben ingezet. 

Cor is met zijn echtgenote diverse keren terug geweest naar 
voormalig Nederlands-Indië en zij dragen het land en de 
bevolking een warm hart toe, “ze zijn niet slecht voor ons 
geweest en ik hou van die mensen” zegt hij. Elke dag luister ik 
op mijn laptop anderhalf tot 2 uur naar Indonesische muziek en 
ik spreek ook aardig een woordje Bahasa Indonesia (letterlijk 
“taal van Indonesië”) 

Gelukkig zijn er nu ook momenten dat Cor zich makkelijker kan 
uiten en heeft hij ook mooie herinneringen aan zijn diensttijd 
overgehouden. 

Het was een mooi moment om terug te zien hoe Cor werd 
verrast en hij heeft teruggekregen waar hij recht op heeft. “Ere 
wie Ere toekomt” 

Dank aan iedereen die zich heeft ingezet om deze toekenning 
en uitreiking mogelijk te maken.

 
Afdeling Noord-Holland

Viering 70-jarig bestaan COM
Na een jaar uitstel was het 
woensdag 1 september zover, de 
vaartocht met Partyschip Marlina 
kon en mocht doorgaan. Maar 
liefst rond de 160 deelnemers 
hadden zich opgegeven om op 

deze dag hun maten, vrienden en slapies eindelijk weer eens 
te ontmoeten.  

Zoals gebruikelijk stroomden de deelnemers ruim voor 
inscheeptijd het terrein in Spijkenisse op om maar niets 
van deze bijzondere dag te missen.  Blij en hier en daar 
emotioneel begroette men elkaar. De ruim uit elkaar 
geplaatste tafels boden genoeg veilige ruimte voor alle 
deelnemers. Inmiddels wapperde, de trotse, vlag van het 
COM hoog in de mast.

Na een hartelijke ontvangst door de voorzitter en het 
personeel van de partyboot kregen we een kopje koffie met 
gebak, met verrassend het logo van het COM erop, begon de 
afvaart. Voorwaar een kunststukje van de stuurman om het 
schip door de zeer nauwe doorgang, slechts een kleine 20 
cm. speling, de haven uit te sturen.

Een officieel welkomstwoord van voorzitter Jacques van den 
Berg, waarbij niet onvermeld mag blijven dat wij veel dank 
verschuldigd zijn aan de door hem genoemde en geregelde 
sponsors, en V fonds, Ministerie van Defensie, bijdrage van 
de onderafdelingen waardoor het voor eenieder betaalbaar 
is gebleven deze dag samen te kunnen meemaken.

Na enige tijd werd het buffet aangekondigd en tot ieders 
verbazing opende de vloer zich en kwam een prachtig en 
smakelijk warm- en koud buffet uit de grond naar boven. 
Per tafel kon men zich laven aan al het lekkers, wat ruim 
voldoende aanwezig was. De snelheid en frequentie van de 
bediening was bewonderingswaardig, dorst en honger kan 
niemand gehad hebben deze reis.

Een mooie tocht langs verschillende plaatsten zoals  
Puttershoek, Numansdorp, Dordrecht, Zwijndrecht alwaar 
de weg terug naar Spijkenisse werd ingezet langs o.a. 
Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam alwaar we de SS 

Rotterdam welke niet 
meer ”in de vaart” is en 
nu dienst doet als hotel/
conferentie en party 
schip passeerde en we 
mooi zicht kregen op het 
Mariniers Museum en 
een Marineschip, dat net 

kwam aanvaren om deel te nemen aan de Havendagen op 4 
en 5 september in Rotterdam.

Tijdens de vaartocht met prachtige groene gebieden, 
mooie skylines, drukke havens, fraaie stadsgezichten en 
passerende containerschepen, die een behoorlijke golfslag 
veroorzaakten. Oude scheepswerven met een rijk verleden 
lagen er troosteloos bij, vervagende namen op de gevels 
van eens grote spelers, maar ook nieuwe scheepsbouwers 
met zo hier en daar een paar enorme jachten in aanbouw 
of bij sommige huizen een boot voor de deur waaraan wij 
ons vergaapten. Jeugdherinneringen bij het passeren van 
plaatsen werden gedeeld, maar vooral het elkaar weer zien 
en spreken was toch wel het grootste plezier. Rond acht uur 
was deze mooie en dag ten einde. Mooi was het moment dat 
onze oudste deelnemer een strategische plek innam bij het 
uitschepen om toch maar vooral van iedereen afscheid te 
kunnen nemen.

Laten we hopen dat de toekomst ons nog meer vrijheid zal 
kunnen bieden en we elkaar vaker in goede gezondheid 
kunnen ontmoeten. Rest mij nog het Bestuur van COM Zuid 
Holland te bedanken voor de organisatie van deze dag.

Een dankbare deelnemer

Beste Mariniers en sympathisanten, COM Drechtsteden
Na een welverdiende vakantieperiode gaan we weer van 
start met onze gezellige COM avonden. We gaan echter niet 
meer naar Paviljoen “Het Puntje” het kon daar alleen op de 
donderdag in combinatie met eigen klanten, waardoor het 
bij tafelreserveringen door eigen klanten voor ons soms wat 
lastig kan worden.

Let op! Nieuwe locatie (Geen PIN aanwezig).
Prinsenstraat 75, 3311 JS Dordrecht, Tel 06-53187166
Dit is de locatie waar alles ooit begonnen is. Dit is geen 
commerciële locatie dus ook de prijzen zijn aangepast en 
zijn kostprijs dekkend. (Lijken wel van voor de oorlog.)

Parkeren:
De goedkoopste optie is parkeergarage SPUIHAVEN 
ongeveer 300 meter (erg dichtbij). Wilt u dichterbij dan bij de 
parkeervakken aan de Kalkhaven, let op parkeermeters.

Net voor de zomerstop hebben we nog een gezellige avond 
gehad in “Het Puntje”. Door de wat lage opkomst moesten 
we van de 2e dinsdag naar de 2e donderdag verplaatsen.
Daarom is het bestuur bijeengekomen om wat dingen 
te bespreken zoals nieuwe bestuursleden en de nieuwe 
locatie. Vernieuwing is altijd goed binnen het bestuur. Moos 
heeft zijn functie als secretaris helaas beëindigd (Moos blijft 
nog wel als interim tot er een opvolging is.) Met het huidige 

  
Afdeling Zuid Holland

De medaille wordt opgespeld 
door de stafofficier van de IGK 
Luit-kolonel Richard Badoux. 

Trots op de foto met zijn vrouw Gre (91) en 2 dochters Marloes en 
Carreen.
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Nieuwe COM-leden en donateurs
Nieuwe Leden
A.L. van Wely  Zaandijk
G de Veth  Willemstad (Curaçao) 
A Doesburg  Zegge
H. v.d. Brink  Nieuwegein
D W J M Massop  Doetinchem
M. Vrolijk  Zoetermeer
R. Fontein  Den Haag
G. J. Hesselink  Dordrecht
W. Koenes  Den Helder
H A Oostendorp  Geesteren
A C J Brands  Oudenbosch

T. Obispo   Den Helder
E. Bos   Zierikzee
J. Callanan   Bunschoten-Spakenburg
Nieuwe Donateurs 
Mevr H. de Roever   Almere
Mevr W. Wiegerink   Leiden
Mevr C. Janssen v. Werkhoven            Noordwijk
J. de Roever   Almere
Mevr E.G. van Heusden Woudstra Goor
Mevr A.C. Remmers Swiezerijn Goor
Mevr A. van Galen de Neef     Utrecht
Mevr M.C. Hammes Visscher Leiden

bestuur is er besloten om zoals ieder jaar iedereen weer een 
kans te geven om zich op te geven voor een functie binnen 
het bestuur. We willen deze avond dan ook starten met een 
korte ledenvergadering waar we de volgende 3 punten graag 
met jullie willen bespreken: Bestuursfuncties, Dag Bepaling 
en Locatie.

Tevens zal er op deze avond een uitreiking zijn van het 
50-jarig jubileum speldje met de bijbehorende oorkonden.
Dhr. H. Lever, Dhr. A.J. Retel en Dhr. G. Rietveld komen hun 
onderscheiding in ontvangst nemen op deze avond.

Uiteraard wordt deze avond natuurlijk weer gezellig, en zal 
er ook weer een mooie loterij worden gehouden.
We gaan ervan uit dat iedereen zich wel aan de corona 
maatregelen zal houden, en dus bij klachten blijft dan thuis.
Mocht u van plan zijn te komen laat dit dan even weten 
middels een mailtje naar iwona@chello.nl , dit i.v.m. met de 
Corona registratie.

Komt dus allen met partner, vriendin of vriend.

Met vriendelijke groet, Moos Eikelenboom
Interim Secretaris Onderafdeling Drechtsteden

Email : COMDrechtsteden@gmail.com
Contact Oud- en actief dienende Mariniers (COM)

Onderafdeling Den Haag
Soosmiddag 14 september
Op 14 september kwamen we al weer voor de vierde keer 
dit jaar bij elkaar. Ruim 35 mannen hadden een gezellige 

middag met elkaar. 
Ook konden we een 
paar nieuwkomers 
verwelkomen, die 
het heel erg naar hun 
zin hadden. Twee 
mannen ontdekten 
dat ze in dezelfde 
periode in dienst 
zijn geweest; zij 
hadden uiteraard 
veel bij te praten.  Joep Caminada, die onlangs tot de club 
van 80-jarigen is toegelaten, trakteerde op een drankje en 
diverse lekkernijen. Er werden weer aardig wat biertjes 
geschonken.  

Algemene Ledenvergadering (ALV) 26 oktober 2021 
Deze zal plaatsvinden op dinsdag 26 oktober 2021, inloop 
vanaf 14.00 uur, begin vergadering 14.30 uur. De agenda zal 
ruim op tijd aan de leden van COM o.a. Den Haag worden 
verstuurd.

Reünie COM o.a. Den Haag
Deze staat (onder voorbehoud) gepland op dinsdag 14 
december 2021. 

Nieuwjaarsborrel 11 januari 2022
Op dinsdag 11 januari 2022 hopen we met elkaar het glas te 
kunnen heffen op een gezond nieuwjaar.

Informatie verkrijgbaar bij Joep Caminada, tel. 06-24796096, 
joep.caminada@hetnet.nl

Programma Feestmiddag zaterdag 27 november 2021
Namens het bestuur van COM afdeling Gelderland bent u en 
uw partner uitgenodigd voor onze jaarlijkse feestavond, ter 
gelegenheid van de 356e verjaardag van ons Korps. 

Het feest wordt gehouden op zaterdag 27 november 2021 in 
Kumpulan Bronbeek, Velperweg 147 te Arnhem. Vanaf 14.00 
uur kunt u binnen komen lopen en zal het feest omstreeks 
14.30 uur echt losgaan! Naast muziek, een verrassend optreden 
en natuurlijk een heerlijke blauwe hap, zal er dit jaar flink 
uitgepakt worden met onze verloting.

Programma:
14.00 uur Zaal open en ontvangst met koffie/thee en spekkoek
14.30 uur Opening door de voorzitter
15.00 uur Elkaar ontmoeten met muziek en een verrassend   

optreden (The rare auld sound)
17.00 uur Een veteraan vertelt zijn verhaal
17.30 uur Diner- en rijsttafel/buffet (dus geen veteraan o.i.d.)
19.00 uur Verloting met prachtige prijzen
21.00 uur Einde

Eventuele dieetwensen graag voor 1 november per e-mail 
doorgeven aan Ton Berkeljon: gelderland.com@gmail.com

Meer informatie kunt u vinden in de uitnodiging en in/op: 
www.contactoudmariniers.com – Facebook COM Gelderland

Het bestuur en de feestcommissie hopen u en uw partner te 
mogen ontvangen en zien uit naar uw komst.

Henri de Boer, Voorzitter COM afdeling Gelderland

 
Afdeling Gelderland

Ben Horsman en Joep Caminada.
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Ben Noordermeer 
ging van Marinier 
der 2de klasse naar 
een ondernemende 
inspirerende 
salestrainer en 
docent commercie.

De redacteur 
van HouweZo, 
benaderde mij 
om een verhaal 
te schrijven over 
het marinier zijn 
en wat daarna. 
Dus vandaar de 
titel “Baret aan 
de kapstok en 
dan?”. Mooie 
vraag maar wat daarna.

September 1988, deze maand staat in mijn geheugen gegrift. 
Opkomst aan de van Ghentkazerne te Rotterdam, een echte 
Mariniersstad. Mijn droom waarmaken. Ik wist van tevoren dat 
dit niet makkelijk zou zijn. Mijn droom is mij ingegeven door 
alle verhalen van mijn opa. Hij vertelde altijd over de marine en 
het Korps Mariniers. Natuurlijk ook vaak over de oorlog en de 
“Zwarte duivels” en de gevechten in Rotterdam. Ergens rond mijn 
6de jaar zijn deze verhalen in mijn geheugen blijven hangen en 

had een doel. Het halen van die zwarte baret. 

Op mijn 16de na het behalen van mijn MAVO-diploma 
gesolliciteerd op de toen ouderwetse manier via een coupon 
uit een tv-gids. Dit buiten medeweten van mijn ouders. Ik kreeg 
uiteraard de sollicitatieformulieren weer terug omdat er een 
handtekening van een van de ouders nodig was. Die kreeg ik 
natuurlijk niet, want ze vonden mij te jong. Ik moest eerst maar 
eens naar de HAVO. In 4 Havo bleef ik zitten want ik dacht nog 
steeds aan die droom. Bij mijn ouders natuurlijk weer een poging 
gedaan en ik kreeg een handtekening. 

Ik was ondertussen begonnen aan een avondschool om HAVO 
5 toch af te ronden en had een bijbaantje in de slagerij toen ik 
een oproep kreeg voor de keuring. Dit zou zijn in september 87. 
3 dagen in Amsterdam om de fysieke en psychologische tests 
te ondergaan. Gelukkig goedgekeurd. Ik had al aangegeven dat 
ik mijn HAVO wilde afronden en met dat diploma het Korps in 
wilde gaan. Zoals eerder beschreven werd mijn opkomstdatum 
september 88. De klas 88-5. 

De opleiding was zwaar maar ik had mij goed voorbereid op 
wat zou komen. Veel sporten, de zeeverkenners en zwemmen, 
hadden mij een goede basis gegeven. Na 3 maanden zwoegen 
de felbegeerde zwarte baret in ontvangst mogen nemen. Dit 
was nog voor de kerst. Daarna hadden we 2 
weken vrijaf. Daarna verder naar Texel voor 2 
weken amfibische opleiding in december ‘88. 
Ik weet nog goed dat het koud was. Sneeuw 
en hagel onderweg ernaartoe en een bevroren 
en besneeuwd Texel bij aankomst. Tijdens 
deze 2 weken kreeg ik een blessure aan mijn 
linkerknie. Het was zo koud dat ik dat niet 
gevoeld had. Ik heb deze 2 weken afgemaakt 
met redelijk wat pijn en in de avond een 
gezwollen knie. Gelukkig hadden we daarna 2 
weken vrijaf en kon de knie rusten. 

Tijdens de sportopleiding in Doorn, 
dat was in januari 89, speelde 
mijn knie toch weer op. Met name 
tijdens de skilessen. Ik moest de 
knie toch laten rusten. Na een tijdje 
buitenspel te hebben gestaan 
kwam ik terecht bij het toenmalig 
vliegkamp Valkenburg (ZH). Daar 
heb ik goede herinneringen aan. 
Mezelf weer opwerken en conditie 
op peil brengen. Oefenen voor 

COM
Verenigt alle oud mariniers

Ben Noordermeer, Marinier der 2de klasse, nu...

de avondvierdaagse in Nijmegen, ceremoniële 
ontvangsten van verschillende presidenten en 
vorstenhuizen. Daarnaast gaf wijlen ZKH-prins 
Bernhard ontvangsten van de Engelandvaarders 
(het was een jubileum jaar). Met de Prins nog 
staan praten op een avond en hij had een grote 
waardering voor ons werk en voor het Korps 
Mariniers in zijn geheel. Ook zaten we regelmatig in 
het veld om weerstand te zijn voor de Landmacht of 
andere krijgsmachtonderdelen. Dit was waar ik het 
meeste van hield.

Toch hield mijn knie het niet langer. Na een 
kijkoperatie in Driehuis en verder onderzoek werd 
ik halverwege het jaar 1990 afgekeurd als beroeps 
marinier. Weg droom als beroepsmarinier. Uiteraard 
buiten de poort van Amsterdam een potje staan 
janken. Achteraf bleek ik een erfelijke vorm van 
artrose te hebben en is het nu goed dat ik toen ben 
afgekeurd. De laatste jaren heb ik ook reumatische 
klachten aan de diverse gewrichten. Wellicht had ik 
verder van huis geweest als ik was doorgegaan.

En dan komt toch de vraag van deze rubriek naar voren. Wat 
daarna. Het gevoel voor handel en sales zat ook in mijn bloed, 
bedacht ik bij mijzelf. In de beginjaren van mijn tijd als burger 
(spijkerbroek) heb ik doorgebracht en veel geleerd in diverse 
commerciële en logistieke functies. Mijn mooiste tijd heb ik 
gehad bij Bonar Floors (nu Forbo) en Henkel. Een paar zaken als 
marinier zijn hebben mij altijd geholpen in de buitendienst als 
accountmanager. (Zelf-) Discipline, Lef, doorzettingsvermogen, 
mezelf drills aanleren, verantwoordelijkheid nemen en het willen 
winnen, dus ergens voor gaan. Natuurlijk ook verschillende 
opleidingen gedaan in die tijd zoals voortgezet management en 
hbo-bedrijfskunde.

Daarnaast denk ik altijd aan de Korpswaarden. Verbondenheid, 
kracht en toewijding. Die vertaling heb ik altijd meegenomen in 
mijn zijn, doen en handelen. De verbondenheid zocht ik altijd 
met mijn klanten, organisatie en collega’s. De kracht staat voor 
mij voor het doorgaan waar andere stoppen, dus ook met en bij 
de klanten. Dit natuurlijk wel op een leuke en positieve manier. 
Daarnaast de kracht om te doen wat ik leuk vind en waar ik goed 
in ben. De toewijding bestaat nu natuurlijk aan mijn eigen bedrijf 
Guidance in Sales en aan mijn opdrachtgevers en klanten. In 
eerdere jaren natuurlijk aan mijn werkgevers en alles wat daaruit 
voortvloeit. 

In het laatste kwartaal van 2011 ben ik als ondernemer 
begonnen. Guidance in Sales is een zogenaamde hybride 
onderneming. Eind 2011 had ik 2 doelen voor ogen: Als ZP’er 
(Zelfstandig professional) Salestrainingen geven en terecht 
komen in het onderwijs. Met het starten van een eigen bedrijf 
komen toch ook weer de korpswaarden van pas. Starten in 
een crisis is niet makkelijk. Daar is echt doorzettingsvermogen 
en kracht voor nodig. De korpswaarden zijn daarbij handig in 
gedachte en wellicht het DNA van een marinier. Guidance in 
Sales bestaat deze maand 10 jaar en mijn doelen zijn bereikt. 
Ik heb al mooie opdrachtgevers en cursisten als salestrainer 
gehad en ben als docent betrokken bij 4 verschillende MBO- en 
HBO-opleidingen. Het laatste vooral op het gebied van Sales en 
Marketing. 

Als ik mezelf introduceer bij opdrachtgevers, cursisten of 
studenten dan merk ik vaak dat er dan respect is voor deze baret 
en het Korps Mariniers. Het helpt zeer zeker in mijn werk als 
trainer en als docent. Ook de korpswaarden probeer ik op een 
of andere manier te koppelen in mijn lesstof of de commerciële 
trainingen die ik geef. 

De kreten “doorgaan waar andere stoppen” en “zelf blijven 
nadenken” zullen mij altijd bijblijven!!!

QPO Ben NoordermeerScrum nadat we beëdigd als klas in bijzijn van onze ouders en 
eventuele geliefdes.  
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tentoonstelling. Met regelmaat worden er onderdelen 
toegevoegd of verder uitgewerkt. Een van de recente 
aanpassingen is de herplaatsing van de erelijst mariniers. De 
erelijst mariniers is een online database. In deze database 
zijn alle mariniers opgenomen die door of vanwege de 
dienst zijn gesneuveld of omgekomen, tijdens oorlogen, 
gevechtsacties, patrouilles of oefeningen, of door ongelukken 
in uitzendgebieden, vanaf 1940 tot heden. 

Bezoekers van het museum kunnen de erelijst zowel op zaal als 
digitaal raadplegen (erelijstmariniers.nl). Het museum hecht 
groot belang aan het eren van zij die gevallen of omgekomen 
zijn. De eerdere plek waar de erelijst te zien was deed hier 
echter geen recht aan. Daarom is deze verplaatst en heeft een 
prominente plek gekregen in deze tentoonstelling. Ook de 
wapens van de omgekomen korporaal van de mariniers Jeroen 
Houweling en marinier Marc Harders met hun verhaal heeft een 
plek hier gekregen. 

Oproep
In deze tijd krijgt het museum veel beeld- en video materiaal 
aangeboden gemaakt tijdens de recente missies. Objecten 
in deze ontbreken vaak. Om niet alleen 2d te kunnen 
tentoonstellen is het museum opzoek naar objecten, maar 
ook verhalen, die Mariniers op Missie kunnen aanvullen. Vaak 
zijn dit objecten in privé bezit waarvan gedacht wordt dat 
door schenking de privé rechten vervallen. Wij snappen dat 
dit een drempel is om te schenken. Mocht u zich hier door 
aangesproken voelen, weet dan dat er meerdere manieren 
van schenken zijn. Tijdelijke bruikleen of bruikleen onder 
voorwaarden is zeker mogelijk! Voor een nieuw te maken 
tentoonstelling zijn wij met name opzoek naar objecten die 
behoren bij de inzet in Cambodja. 

Mocht u zich aangesproken voelen door bovenstaande, 
schroom niet en neem vooral met ons contact op als u over dit 
onderwerp vragen heeft (info@mariniersmuseum.nl). 

Herfstvakantie
Tijdens de herfstvakantie (vanaf 16 oktober) sluit het 
museum aan op het thema van de Kinderboekenweek: 
worden wat je wil, begint in het museum! Tijdens deze 
vakantieperiode zal het museum extra aandacht besteden 
aan de vraag: hoe wordt je marinier? Kinderen in de 
basisschoolleeftijd ontdekken hoe het is om marinier te 
zijn tijdens de speur- en doetocht “Museummarinier”. Als 
ze alle activiteiten tot een goed einde weten te brengen 
verdienen ze hiermee hun eigen dogtag. Op verschillende 
dagen is er ook een marinier in het museum aanwezig die 
alle vragen over het marinier zijn kan beantwoorden. 

Het is nu ook een goed moment om een van de vele 
wandeltochten in de omgeving van het museum te 
volgen. Graag herinneren wij u eraan dat er in het kader 
van het lustrum nog een speciale stadswandeling op u 
wacht. Vergeet de uitnodiging die u op het huisadres heeft 

ontvangen niet mee te nemen. Op vertoon hiervan bezoekt u 
en een introducee het museum gratis. 
 
Voor al onze activiteiten rondom de herfstvakantie en het 
reserveren van tickets kijkt u op  
www.mariniersmuseum.nl

Helpen jullie ons aan goud?
Al een aantal jaar vragen wij in deze periode te stemmen op 
het Mariniersmuseum in de ANWB-verkiezing “het leukste 
uitje van Nederland in de provincie Zuid-Holland”.

Met jullie steun zijn wij ook vorig jaar weer doorgedrongen 
tot de top 10 uitjes van Zuid-Holland en zijn toen tweede 
geworden, Zilver dus! Een topprestatie want er doen honderden 
uitjes uit heel Zuid-Holland aan mee. Heel erg bedankt voor het 
uitbrengen van jullie stem.

Ook dit jaar zijn wij door de vakjury verkozen tot een van de 12 
leukste uitjes van Zuid- Holland en hopen we uiteraard zo hoog 
mogelijk te eindigen. 

Daarom de vraag:
Helpen jullie ons naar Goud?
Stemmen kan t/m 31 oktober hier:
www.anwbleuksteuitje.nl/mariniersmuseum
Door te stemmen maken jullie ook kans op een dagje uit naar 
keuze voor het hele gezin.

Moderne Missies
Daar waar de tentoonstelling “Zeesoldaten” (op de 3de 
verdieping van het museum) ophoudt gaat de tentoonstelling 
Moderne Missies (2deverdieping museum) verder. Het verhaal 
van Moderne Missies start na het einde van de Koude Oorlog. In 
deze periode, en na de val van de muur, verandert het optreden 
van het Korps Mariniers. Onder de vlag van de NAVO wordt er 
deelgenomen aan meerdere internationale missies. In deze 
tentoonstelling is er o.a. aandacht voor de inzet in Uruzgan en 
de bijdragen aan de 
anti-piraterij.

Centraal in deze 
tentoonstelling 
staat een BV-206. 
In het achterste 
gedeelte van de 
BV gaan bezoekers 
met elkaar in 
gesprek over diverse 
dilemma’s waar 
mariniers tijdens 
missies mee te 
maken krijgen. Deze 
tentoonstelling is een 
zogenaamde “groei” 

Mariniersmuseum
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Afghanistan: wat nu? In het tempo van een “Blitzkrieg” hebben 
de Taliban enige tijd geleden Afghanistan overgenomen van 
de, door het Westen gesteunde, regering.

De westerse wereld werd door de acties van de Taliban totaal 
verrast, heeft erbij gestaan en met verbazing naar gekeken. Men 
was zozeer verrast, dat een op Vietnam lijkende ontruiming van 
locaties en repatriëring van mensen plaatsvond.

De betrokkenheid van het Korps Mariniers in Afghanistan dateert 
van 2002 toen kleine aantallen mariniers werden ingezet ter 
ondersteuning van Operation Enduring Freedom en op het 
hoofdkwartier van de International Security Assistance Forces.
Tussen 2002 en 2014 zijn in totaal 1.923 mariniers ingezet in 
Afghanistan.

Vanaf 2005 tot medio 2010 was er sprake van inzet in 
eenheidsverband en vonden er in deze periode regelmatig 
gevechtscontacten plaats. In totaal namen 1.109 mariniers deel 
aan deze gevechtsoperaties. Daarna werden mariniers onder 
andere ingezet voor de Police Training Group in de provincie 
Kunduz. De laatste jaren waren mariniers alleen nog individueel 
actief, op de diverse internationale hoofdkwartieren en als liasons 
bij buitenlandse eenheden.

De inzet van het korps heeft helaas slachtoffers gekost; twee 
doden en een aantal gewonden. Hoe kijken nabestaanden, 
de gewonden zelf en uitgezonden mariniers naar wat er in 
Afghanistan is gebeurd en hoe het heeft kunnen gebeuren? Lees 
het in de Alle Hens nummer 7 op:  
magazines.defensie.nl/allehens/2021/07/05_analyse-afghanistan

Na het opruimen van een kast vond ik foto’s die mij hebben 
doen besluiten om onderstaande ervaring op papier te 
zetten. Het zal nu ongeveer 55 jaar geleden zijn dat door 
nood gedwongen er een oplossing   gevonden moest worden 
voor een op dat moment heersend sanitair probleem.  

Op het vliegveld Utarom Kaimana in onze voormalige kolonie 
Nieuw-Guinea moesten wij met 3 mariniers het vliegveld aldaar 
bewaken.   Er was een barak waar we alleen maar koffie konden 
zetten, verder was er geen enkele andere voorziening   die ons 
verblijf enigszins geriefelijk maakte. Het eten werd iedere dag  
per truck aangevoerd vanaf de kazerne . Waar ik, maar ook 
marinier Wijn zich echter het meeste aan ergerde destijds was 
het feit dat er totaal geen sanitaire voorzieningen waren en 
iedere schepeling zijn behoefte in de bush in de buurt van de 
wachtbarak deed, met gevolg dat alhoewel er op natuurlijke 
wijze ook wel een en ander verdween er op den duur voldoende 
bleef liggen en men met de regelmaat van de klok het genoegen 

had om daar in 
te trappen. Dit 
hing ons op den 
duur zo de keel 
uit dat het plan 
ontstond om 
gedurende de 
momenten dat 
het laagwater 
was van de aan 
het vliegveld 
grenzende zee, 
wij tijdens onze 
(verplichte) 
middagrust een 
steiger te gaan 
bouwen met 
daarop een WC, 
te beginnen 

vanaf het strand richting zee.   

Klus geklaard
Een hele klus met de 
beperkte middelen die ons 
ter beschikking stonden 
destijds, zoals materiaal 
en gereedschap enz. 
Na veel geploeter maar 
ook het feit dat we in 
plaats van te genieten van 
onze middagrust, die we 
hard nodig hadden in het 
moordend klimaat, was de klus geklaard. De steiger stak een 
meter of tien of misschien wel meer de zee in.   
Nog een ander belangrijk voordeel van onze activiteit was dat 
we niet alleen verlost waren van de menselijke uitwerpselen 
maar de steiger om die reden ook gebruikt kon worden 
als vissteiger, want nadat wij onze behoefte in zee hadden 
gedeponeerd wierpen wij onze hengel uit om vis te vangen 
om dan na de vangst te genieten van  heerlijke vers gevangen 
vis op de barbecue. Wij hadden vlootaalmoezenier De Bruyn, 
ook op de foto, uitgenodigd om de Rumah Berak (toilet) voor 
ingebruikname te zegenen. Hij was daartoe bereid, zeker nadat 
ik hem als misdienaar ‘s-morgens had geassisteerd bij het 
opdragen van de H. Mis. 
Tenslotte nog even ter informatie over de foto’s, de ingang van de 
WC werd met een peil aangegeven een en ander in verband met 
de snel invallende duisternis en wij toch al zo’n kleine bezetting 
hadden en niemand konden missen. Ik mocht na de zegening 
onder luid applaus van collega mariniers als eerste gebruik 
maken van het toilet omdat ik me als assistent van de ontwerper 
van het project, marinier Wim Wijn, verdienstelijk had gemaakt 
met het verlenen van hand en spandiensten, waarvan acte.      
       

Piet Stoutjesdijk, Eindhoven

Inzet Korps Mariniers in Afghanistan

Sanitair hoogstandje

Diversen

Na 8 jaar nam Edwin Stuurman afscheid als 
voorzitter van de Stichting Saamhorigheidsdiner 
Oud Mariniers (SSdOM).

Hij heeft dat op een bijzondere manier gedaan. 
Om zijn afscheid niet geruisloos voorbij te 
laten gaan in deze tijd van beperkingen, heeft 
Edwin een “sponsorwandeling” gemaakt van 
zijn huisadres in Zuid-Limburg naar de Van 
Ghentkazerne in Rotterdam om tijdens de 
Wereldhavendagen binnen te komen. Deze 
sponsortocht van 193 kilometer vond plaats van 
27 augustus tot en met 5 september 2021. Per dag 
legde Edwin rond de 23,5 km af.

Onderweg heeft hij veel steun gehad aan 
vooral Monique Möllering (helaas moest ze 
tijdens de derde etappe uitvallen) en een aantal 
meewandelaars die onderweg aansloten. 
Bijzonder was dat Edwin na elke etappe een 
bijzonder warm onthaal en onderdak kreeg 
aangeboden bij vooral oud-collega’s, maar ook in de kazerne in 
Oirschot.

Edwin verwoordde het als volgt: “Ik bedank natuurlijk alle 
mensen die mij tijdens deze tour wilde ontvangen thuis en me 
voorzien hebben van eten en drinken. Die me een lunchpakket 

mee gaf voor onderweg en die wilde luisteren naar wat we doen 
met onze stichting.”
 
Het doel van deze tocht was om zo veel mogelijk geld op te 
halen voor de stichting en de doelgroep, oud-mariniers met 
bijvoorbeeld gezondheidsproblemen, PTSS  of die vereenzaamd 
zijn. Maar ook voor het thuisfront of achterblijvers van gevallenen 
die net als sommige oud-mariniers wel eens door slechte tijden 
heen gaan. De stichting vindt dat zij nooit uit onze aandacht 
mogen wegvallen en dat we ze ook daadwerkelijk moeten laten 
merken dat ze niet alleen staan.

Hoeveel de tocht uiteindelijk heeft opgebracht zal op een later 
tijdstip bekendgemaakt worden.

De stichting houdt éénmaal per jaar, rond Kerst, een diner 
van minimaal 10 gangen voor en door (oud-) mariniers en 
thuisfront samen. Het diner wordt volledig, georganiseerd en 
uitgevoerd door vrijwilligers en bekostigd uit sponsorgelden 
en donaties. Het kost natuurlijk nogal wat om de +/- 180 gasten 
en 80 vrijwilligers opgelijnd en gevoed te krijgen! De stichting is 
daarom nooit klaar met zoeken naar sponsors en donateurs om 
dit mogelijk te maken.

Als u de stichting wilt steunen, dan kunt u uw donatie op 
rekeningnummer:
NL38 INGB 0006 9062 21 storten t.n.v. Stichting 
Saamhorigheidsdiner oud-mariniers ovv. Saamhorigheidsdiner.
SSdOM is op social media en het internet te vinden. Voor de 
website ga naar https://www.ssdom.nl/

Na 8 jaar afscheid voorzitter SSdOM

Ik mocht als eerste, nadat de het toilet was 
gezegend, een grote boodschap in zee 
deponeren. Waarna we meteen konden gaan 
vissen voor een maaltijdje vis op de BBQ.

Bij de jeep sta ik met de aalmoezenier, die de plee had ingezegend.

Een deel van de “meelopers” met Edwin Stuurman.
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Nico Rijsdijk
Februari 1975 ben ik opgekomen in Rotterdam op de van 
Ghentkazerne, en als broekkie van 17 jaar begonnen aan mijn 
tweede opvoeding.  Mijn ouders hadden echt hun best gedaan 
hoor, maar het was natuurlijk niet goed genoeg. Er moest nog 
wat geschaafd worden aan het broekie om er een Marinier van 
te maken. Marinier was een keuze, was iets van “ik moet het huis 
uit”. Bij opkomst leerde we onze klasse-sergeant kennen en de 
baksmeester. Respectievelijk Frits van den Heuvel en Jan Loor.  
Dat waren mannen die van jongens mannen wisten te maken, en 
uiteindelijk zelfs Mariniers. 

Je eerste militaire vorming vergeet je lang van z’n leven niet 
meer.  Vooral de baksmeester, met zijn uitspraken en grappen. 
En wat hadden we een respect voor Jan Loor!  Hij kon lopen als 
een jachtluipaard, was berensterk, ik vergeet nooit dat hij met 
geweerexercitie wel voor zou doen hoe je je FAL met gestrekte 
armen voor je moest houden. En Ja ik was daar niet zo goed 
in... Loor zelf kon een FAL bij de tromp pakken en hem gestrekt 
met de kolf naar voren laten wijzen en dat was niet voor enkele 
seconden. Hij was zo mager als een lat maar berensterk. Ik 
snap het nog steeds niet. Uit eindelijk heb ik het toch gefikst de 
opleiding af te maken en mocht me marinier noemen en met 
trots de baret dragen. En het Baretea natuurlijk. Ik heb veel van 
de wereld mogen zien en een prachtige tijd bij het korps gehad, 
en ben er een ander mens van geworden. Niet voor iedereen 
even leuk, je zal maar een vader hebben die marinier is. Maar ik 
blijf er nog steeds trots op. 
Nu, een dagje ouder, hikkend tegen het pensioen, bedacht ik me 
dat ik me maar eens een beetje voor moest bereiden op een tijd 
dat ik niet zo veel meer te doen zou heb, en dan mijmerend over 
de hengeltop heen kan gaan zitten staren, wat een mooi leven ik 
gehad heb. Ik bedacht dat ik dat toch maar beter uit een boot te 
kunnen doen, dan kan ik zo af en toe nog eens langs de mokbaai 
varen. Van uit Den Helder.

Ook een plek die erbij hoorde, niet altijd even leuk, want Loor 
was er altijd weer om je af te straffen en je in voorligsteun in je 
pendek s’ nachts over de mokbaai te laten staren. Als er iemand 
na lichten uit nog zijn waffel durfde open te trekken dan waren 
we dus nog niet moe, je tampatje uit dus. En daar lag je weer, 
naast de ronyhut, waar de potkachel branden, alleen had jij er 
niet zo veel aan. Ja op de Joost Dourlijn kazerne zijn we ook 
flink afgeknepen. Die vette bagger en de strandaanvallen met 

de putten met 
springstof, ik 
ben blij dat 
ik het hebt 
meegemaakt, 
maar toen 
was het toch 
minder leuk. Ik 
hoor Loor nog 
schreeuwen “He 
beukennoot ga 
plat!! “Je pik in 
het zand! 

Maar nu terug te 
komen op mijn 
wens om een 
bootje te kopen 
en lekker te 
gaan vissen. Dan 
moet er natuurlijk 
wel een naam op.
Maar waar had ik nu beste herinnering aan? Dat was toch wel 
aan Jan Loor, en ook het meeste respect, en ik ben toch door 
hem verder opgevoed, beetje mijn tweede Vader. Echt voor ik 
aan de naam van mijn boot kwam zijn er zoveel namen door mij 
bedacht, maar uiteindelijk is het geworden; 

Loor’s Bakskind
Stikker laten maken en Marcelle Boots heeft een foto van mijn 
boot met de naam “Loor’s Bakskind” op Facebook gezet. 
Marcelle vond het een leuke naam en lichte Jan in. Ik neem 
aan dat velen Marcelle wel kennen, zij doet zo veel voor zieke 
mariniers.  In een contact met Marcelle vertelde ik dat het wel 
erg leuk zou vinden als Jan mijn boot te water wilde laten als 
het zover zou zijn. Ik moest nog wat doen aan de boot voor hij te 
water kon. Marcelle heeft Jan dus in kennis gesteld, en die belde 
mij op.

Jan was erg verrast en vereerd, en snapte eigenlijk niet waar hij 
die eer aan te danken had. Hij was immers altijd zo hard geweest 
voor zijn bakskinderen. Ja Jan wel hard maar altijd fair! En wie 
respecteerde Jan Loor niet? Jan wilde dus de boot wel te water 
laten. 

De afspraak is gemaakt en 19 
juni zou het gebeuren. Jan 
komt naar den Helder. We 
hebben wat oude torren van 
stal getrokken om de dag mee 
te maken en er voor Jan ook 
een beetje een verjaardag van 
te maken, want hij is bijna 80 
jaar jong. Nog steeds strak in 
het pak, en nog steeds dezelfde 
glimmende schoenen. Als een 

“hondenlul in de mannenschijn’ zo moeten schoenen glimmen 
hé Jan. 

19 juni 2019
In alle vroegte is Jan samen met zijn vrouw Eugenie vertrokken 
uit Tiel, met een tussenstop in Broek op Langedijk om daar 
samen met Teo Vonk en Marcelle Boots door te rijden naar Den 
Helder om daar, op de helling van Fort Westoever, het bakskind 
te water te laten. Om 10.15 arriveerde Jan en direct daarna 
arriveerde ook het “bakskind”.
 
Het was na lange tijd weer even bijpraten met de mensen die 
gekomen waren voor de happening. De dag is gelukkig niet in 
het water gevallen door slecht weer. We hadden tijdig een lijntje 
uitgezet met Jan Pelleboer daarboven.  

Weliswaar hadden we op wat meer mensen gerekend maar 
het viel niet mee om baksmaatjes van vroeger te bereiken, 
en ook niet iedereen kan zich ook op dezelfde dag vrij 
maken. Met pensioen wil niet zeggen dat je geen agenda 
meer hebt natuurlijk, en er moesten mensen afhaken om 
gezondheidsredenen, en er zijn ook baksmaatjes die echt 
QPO zijn. Daarom dit verslag en de plaatsing in de Houwe Zo. 
Dan kan eenieder er toch nog even van meegenieten. Na het 
bijpraten hebben we de boot gereed gemaakt om te water 
te laten. Jan had nog iets leuks bedacht, hij wilde boot echt 
dopen. Hij was uitgerust met wijwaterkwast en Floridawater 
naar Den Helder gekomen. En zo geschiede. Dat was superleuk, 
en ook had Jan nog twee erg leuke cadeautjes meegenomen 
voor mij. Een scheepsbel en twee kleine Surinaamse pagaaien 
voor als de motor ergens de geest mocht geven, zodat ik op 
handkracht dan toch weer terug kon komen. Jan, ze krijgen 
een leuk plekje, de pagaaien aan boord en de scheepsbel in 
mijn man-cave. 
Het te water gaan op zich ging erg vlot. Voor sommige iets te 

vlot, voordat we het besefte lag “Loor’s bakskind” al te dobberen 
aan een lijntje minder dan de bedoeling was. Maar het mocht 
de pret niet drukken. De motor gestart en Jan ook aan boord, 
en we konden afvaren, op naar de Haukes. Bij de kooy moest er 
nog geschut worden bij de sluis in het Noord Hollands Kanaal, 
wat het extra leuk maakte. Dan het Balgkanaal afvaren, best 
lang hoor, maar met wat zoeken naar de juiste trim scheerde we 
lekker snel richting het Amstelmeer.  Het Amstelmeer op zich 
oversteken was ook zo gepiept. Dan nog afmeren In de haven van 
de Haukes bij de Marine Watersport. Op het aan en afmeren moet 
nog wat geoefend worden merk ik.  

De havenmeester had netjes een plekje voor ons gereserveerd 
aan de steiger. Daar van boord gegaan, we hebben daar koffie 
gedronken met een stukje taart. Na de koffie nog een paar sapjes 
gedronken en wat gegeten. Na een geslaagde gezellige dag en 
met een gelukte missie, is iedereen weer op huis aangegaan. 
Jan en Eugenie en eenieder die deze dag onvergetelijk heeft 
gemaakt, hartelijk dank voor alles. Ook wil ik de Marine 
Watersport bedanken.

Jan Loor, een baksmeester om nooit te vergeten
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Het bakskind, Nico Rijsdijk.
Jan en Nico (de baksmeester en zijn bakskind).

Jan Loor doopt de boot Loors Bakskind.
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Oproepen

Viering 55e verjaardag 
Mariniersmonument
Datum:   20 november 2021
Plaats:   Sittard (L)
Deelnemers:  COM, Gemeente, Provincie en lokale 
  organisaties
Tenue:   COM-tenue (indien in bezit)
Opgave:   Deelnemen?  Geef je op bij het bestuur van je 
  afdeling.
Bijzonderheden: 
     - Vervoer: busvervoer vanaf diverse punten in het land 
     - Tijdschema: door zorg van de afdelingen i.v.m. vervoer

MP Mariniers
Woensdag 13 oktober 

2021 houden wij 
weer onze MP-

reünie in de Van 
Ghentkazerne te 
Rotterdam. 

Bij het verzen-
den van de 

uitnodigingen zijn er veel e-mails teruggekomen vanwege 
foutieve e-mailadressen.

Graag aanmelden door een e-mail te sturen naar: 
J.hartog468@kpnmail.nl

Reünies

Gepland

Oproep aan klasgenoten uit Bak 197, opgekomen op 5 
februari 1973 in de Van Ghentkazerne te Rotterdam!

Graag organiseren 6 initiatiefnemers uit Bak 197 een reünie, 
50 jaar na opkomst in de Van Ghentkazerne! Op woensdag 1 of 
woensdag 8 februari 2023. Een samenkomst en weerzien na 50 
jaar (1973=50 jaar!), incl. Blauwe hap.
De exacte datum, bijzonderheden en tijdstippen worden 

nog definitief 
gecommuniceerd. 
Op dit moment 
zoeken wij 
klasgenoten/
baksmaten die nog 
niet zijn gevonden. 
Als jij deel 
uitmaakte van deze 
Bak, zou je dan 

n.a.v. deze oproep contact willen opnemen met Henk Otten? 
Mobiel nummer: 06-41108388, e-mail: henkotten13@gmail.com 
Onze baksmeester Gooris Bakker en vice-baksmeester Kees van 
Eekelen hebben zich al aangemeld! Ons streven is een Reünie te 
organiseren met een zo groot mogelijke opkomst. 
In afwachting van aanmeldingen van alle baksmaten, 
Met vriendelijke groeten, mede namens Sjef Vriend, Ton 
Lubbers, Wim Anthonisse, Gé Witteveen en Jos Herings,

Henk Otten 

Reünie klas 187/188 
opgekomen maandag 
7 februari 1972 
van Ghentkazerne 
Rotterdam.

Op maandag 7 februari 
1972 meldde plus minus 
50 man (klas 187/188) 
zich bij de van Ghent 
kazerne te Rotterdam 
voor het volgen van de 
opleiding tot beroeps 
marinier bij het korps 
mariniers. 

Een periode in ons leven 
die ons gevormd heeft 
tot hetgeen wij vandaag 
de dag nog steeds zijn, 
namelijk (oud) marinier.

Om dit feit te herdenken 
houden wij op maandag 7 februari 2022, vijftig jaar na opkomst, 
een reünie. Voor deze reünie zijn wij op zoek naar een aantal 
klasgenoten die wij, tot nu toe, niet hebben kunnen traceren. 

Bij deze doen wij de oproep bent u of weet u iemand die op 7 
februari 1972 gestart is met zijn opleiding tot beroepsmarinier 
bij de van Ghentkazerne te Rotterdam laat ons dit alstublieft 

weten, door een 
e-mail te sturen naar: 
reunie07022022@gmail.com

W. Koenes, Peter Bruning, 
Arend Slot, Frans Huyskes

Oud-mariniers klas 187/188

Voor Mariniers en Vlootpersoneel die gediend hebben in 
FakFak, voormalig Nederlands Nieuw-Guinea, wordt op 
zaterdag 30 oktober 2021 FakFakreünie gehouden in wijkhuis 
”de Geseldonk” in Helmond.
 
Ook zij die zich hierbij betrokken voelen zijn welkom.
 
Wie eerder aan deze reünie heeft deelgenomen of zich later 

als geïnteresseerde heeft aangemeld krijgt een uitnodiging 
toegestuurd.
 
Gelieve vóór 16 oktober een adreswijziging of aanmelding door 
te geven aan:
jos.vd.konijnenberg38@gmail.com   tel. 0492-534102
ceesvdpas@upcmail.nl                            tel. 040-2546872
p.postma75@upcmail.nl                         tel. 026-3612814

Oproep aan klasgenoten uit Bak 197

Reünie klas 
187/188

FakFak-reünie, denk aan de inschrijving

 

 

Bovenste r ij: 

Leo Schipper, Kees de Graaf† , …Beks, SGTMARNS Janssen† , Wim Anthonisse, Ruud van Beckhoven, 
…. Lamberts(?), Ben Verheijen. 
 
Middelste rij: 
GALM van Os, Theo Vonk, Ton Lubbers, Cees van Leeuwen, Ton Hoogakker, Ge Witteveen, Jos 
Herrings, Arie Koster. 
 

Onderste rij: 

Ben Leusink, Kees Brandsma, Albert vcan der Kooi(j), … van duijvenbode, Sjef Gerards, Rob Karsen, 
Sjef Vriend 
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Stuur deze kaart (of de verlangde 

informatie per brief) vandaag 

nog op naar: 

Ledenadministratie 

Vereniging Contact Oud- en 

actief dienende Mariniers

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

  als gewoon lid

  als buitengewoon lid

  als donateur

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

De jaarlijkse bijdrage van tenminste € 24,50  die ik direct na ontvangst van de contributienota 
zal overmaken, geeft mij recht op vijfmaal per jaar de toezending van Houwe Zo. 

Naam  :  

Adres  :

Postcode :   Woonplaats :

Telefoon : 

Email  :

Geboortedatum :

Datum in dienst :   Datum uit dienst :

Handtekening :   Datum  : - 20

Contact Oud - en actief dienende Mariniers

Aanmeldkaart

Ledenadministratie vereniging Contact Oud-Mariniers - p/a dhr. G. Goudkade - Antwoordnummer 7045 - 3430 VM Nieuwegein 
(postzegel niet nodig). Of per e-mail aan: ledenadmincom@planet.nl. 

Geïnteresseerd? Meldt u zich dan vrijblijvend aan voor  
een aspirantendag op 15 februari, 10 mei, 13 september  

en 29 november 2021.

Genoemde data zijn onder voorbehoud van de op dat moment 
geldende maatregelen m.b.t. COVID-19. Voor informatie over 

het doorgaan van de open dagen kunt u contact opnemen met 
de manager zorg: 026 - 376 35 55

Het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek  
te Arnhem organiseert aspirantendagen 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 kosten.

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 | T (026) 376 35 55

Samen met Veteranen 
wonen op een landgoed

- Advertenties - 

Museum Bronbeek houdt van 16 t/m 24 oktober 2021 
activiteiten rond het thema ‘Aan het werk’ in de ‘Week van 
de Koloniale Geschiedenis’ in samenwerking met Erfgoed 
Gelderland, Focus Filmtheater, Stichting TRISKontakten en 
het Indo Filmcafé/Lux Nijmegen

Museum Bronbeek grijpt dit jaar het thema ‘Aan het werk’ aan 
om met een interessant en afwisselend programma in de Week 
van de Koloniale Geschiedenis dieper in te gaan op allerlei 
vormen werk in de voormalige koloniën in de Oost en de West. 
We starten de week op de Dag van de Arnhemse Geschiedenis. 
Die dag zal Barbara Esseboom van Erfgoed Gelderland ingaan 
op een wonderlijke koloniale tentoonstelling die in 1928 
in Zypendaal werd gehouden. Daar werden werk en zelfs 
koloniale inwoners uit Oost en West getoond. En die sliepen 
op Bronbeek.

‘De Tranen van Ang’ is een Westfriese volksopera over 
helden die schurken blijken, familietradities en wederzijds 
onbegrip. Een muzikaal volksverhaal over de gebroeders 
Coen, verre nazaten van…. Het omstreden werk van hun 
verre voorvader als gouverneur in Azië blijft de gemoederen 
bezighouden. 

Oost-Indisch Doof
In samenwerking met Focus Filmtheater presenteren we 
de theatervoorstelling ‘Oost-Indisch Doof’ van Hanneke 
Coolen-Colsters vertelt over Hanneke’s grootvader Piet 
Colsters, die als dienstplichtig militair eind jaren 1940 
naar Indonesië moest. De voorstelling kwam tot stand in 
samenwerking met het Zuidelijk Toneel en audiocollectief 
Schik.

Met Studio Louter en OPERA Amsterdam werkt 
Museum Bronbeek momenteel aan een nieuwe vaste 
tentoonstelling. In deze Week geven we samen alvast een 
sneak preview van de nieuwe tentoonstelling. Verder laten 
we zien met welke dilemma’s en uitdagingen je te maken 
krijgt bij het ontwerpen van een tentoonstelling over 
kolonialisme.

In samenwerking met IndoFILMcafé/Lux Nijmegen 

organiseren we een muzikale voorstelling met Marion Bloem: 
‘Rugzak van je ouders, Indische bagage.’ Marion Bloem vertelt 
over het (post)kolonialisme, trapjes denken en identiteit. De 
muzikale ondersteuning is van Indische muzikanten. 

Trisdag
Stichting TRIS Kontakten presenteert op de speciale ‘Trisdag’ de 
geschiedenis van de Nederlandse Troepenmacht in Suriname 
(TRIS). Tot de onafhankelijkheid van Suriname vormden 
Nederlandse dienstplichtigen samen met Surinamers de 
troepenmacht in de toenmalige kolonie. Over hun werk in 
Suriname vertellen diverse veteranen. Oud-TRIS’er Tjipke de 
Vries gaat in op de geschiedenis van de TRIS.

 De activiteiten vinden plaats in de Congrescentrum Kumpulan 
op het landgoed Bronbeek te Arnhem, in Focus Filmtheater in 
Arnhem, Erfgoedcentrum Rozet te Arnhem en in Filmtheater 
Lux te Nijmegen. Op www.bronbeek.nl is vanaf 15 september 
2021 de uitgebreide programmabeschrijving van de Week van de 
koloniale geschiedenis ook als PDF te downloaden.

Week van de Koloniale Geschiedenis in Bronbeek

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

W. A. van Engelen, oud-marinier, onderscheiden met de 
Herinneringsmedaille VN-vredesoperaties, op 23 maart 2021 te 
Utrecht, op 51-jarige leeftijd.

J. F. Hubeek, oud-marinier, op 20 mei 2021 te Den Haag, op 
74-jarige leeftijd.

J. L. Rosenboom, oud-marinier, onderscheiden met  het  
Bronzen Kruis en met de Nieuw-Guinea herinneringsmedaille 
op 28 mei 2021 te Valkenburg, op 80-jarige leeftijd.

Wilhelmus Maria Antonius (Wil) van der Pas, oud-marinier, 
onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 4 
juni 2021 te Roosendaal, op 79-jarige leeftijd.

H.E.M. Stein, oud-marinier, op 10 juni 2021 te ’s-Heerenberg op 
85-jarige leeftijd.

Michael Haan, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor |Orde en Vrede, op 11 juni 2021 te Birkdale Queensland 
Australie, op 94-jarige leeftijd.

Bram van Uffelen, oud-marinier, op 12 juni 2021 te Someren, 
op 88-jarige leeftijd.

C. H. H. M. Stooter, Korporaal der Mariniers b.d. onderscheiden 
met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 17 juni 2021 te 
Zeist, op 87-jarige leeftijd.

D. J. (Dickie) Peeks, Adjudant der Mariniers b.d. op 19 juni 2021 
te Rotterdam, op 83-jarige leeftijd.

Cornelis Dirk (Cor) van Geest, Korporaal der Mariniers z.m. 
b.d., onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, 
op 19 juni 2021 te Zutphen, op 80-jarige leeftijd.

A. van Voorthuijzen, oud-marinier, op 19 juni 2021 te Wilnis, op 
87-jarige leeftijd.

Jan Murray, oud-marinier, onderscheiden als Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau, op 23 juni 2021 te Vorden, op 75-jarige 
leeftijd.

Johannes Adrianus Maria (Hans) Janmaat, oud-marinier, 
onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 23 
juni 2021 te Nootdorp, op 84-jarige leeftijd.

E. Monsma, oud-marinier, op 24 juni 2021 te Veenwouden, op 
89-jarige leeftijd.

Simon Beeksma, oud-marinier, onderscheiden met de 
Eremedaille in Goud verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau 
ook was hij lid van verdienste van onze vereniging, op 25 juni 
2021 te Sneek, op 86-jarige leeftijd.

Gerard Hulleman, oud-marinier, op 29 juni 2021 te Apeldoorn, 
op 85-jarige leeftijd.

H. A. Troost, oud-marinier, onderscheiden als Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau en het Ereteken voor Orde en Vrede en hij 
was lid van verdienste van onze vereniging, op 30 juni 2021 te 
Delft, op 94-jarige leeftijd. 

Theodorus Johannes Lambertus (Theo) Overdijk, oud-
marinier, onderscheiden met de Herinneringsmedaille VN-
Vredesoperaties, op 30 juni 2021 te Woerden, op 74-jarige 
leeftijd.

Peter Simon Wouter Vermeulen, oud-marinier, onderscheiden 
met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 1 juli 2021 te 
Nieuwegein, op 80-jarige leeftijd.

Hendrik Cornelis (Henk) Hoogink, Korporaal der 
Mariniers z.m. b.d. onderscheiden met het Nieuw-Guinea 
Herinneringskruis, op 14 juli 2021 te Doesburg, op 80 jarige 
leeftijd.

Hendrikus (Henk) van de Bor, oud-marinier, onderscheiden 
met het Ereteken voor Orde en Vrede, op 16 juli 2021 te 
Dordrecht, op 92-jarige leeftijd.

Arie ’t Hart, oud-marinier, op 16 juli 2021 te Enschede, op 
86-jarige leeftijd.

J. Schellingerhoudt, oud-marinier, onderscheiden met het 
Nieuw Guinea Herinneringskruis, op 17 juli 2021 te Leiderdorp, 
op 85-jarige leeftijd.

Willem Jacobus Jacobs, oud-marinier, onderscheiden met het 
Ereteken voor Orde en Vrede, op 18 juli 2021 te Roermond, op 
95-jarige leeftijd.

W.J.A.C. van Buul, oud-marinier, onderscheiden met het 
Ereteken voor Orde en Vrede, op 20 juli 2021 te Valkenswaard, 
op 93-jarige leeftijd.

C. Th. Van Galen, Korporaal der Mariniers b.d., op 21 juli 2021 
te Utrecht, op 73-jarige leeftijd.

J. W. M. (Jan) Goedmakers, oud-marinier, onderscheiden 
als Lid in de Orde van Oranje Nassau en het Nieuw-Guinea 
Herinneringskruis, op 22 juli 2021 te Venlo, op 85-jarige leeftijd.

F. L. (Louis) Tiemes, oud-marinier, onderscheiden met het 
Bronzen kruis en het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 22 
juli 2021 te Landgraaf, op 79-jarige leeftijd.

Otto Herman Mathieu Krause, oud-marinier, onderscheiden 
met het Ereteken voor Orde en Vrede en het Nieuw-Guinea 
Herinneringskruis, op 23 juli 2021 te Den Helder, op 93-jarige 
leeftijd.

M. A. Tilgenkamp, eerste luitenant der Mariniers b.d. 
onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 24 
juli 2021 te Schagerbrug, op 83-jarige leeftijd.

Hendrikus Johannes (Henk) Fransen, oud-marinier, 
onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 26 
juli 2021 te Wainuiomata Nieuw-Zeeland, op 87-jarige leeftijd.

J. G. V. Jacobs, oud-marinier, op 26 juli 2021 te Lichtenvoorde, 
op 84-jarige leeftijd.

Petrus Wilhelmina Klooster, oud-marinier, op 28 juli 2021 te 
Heemskerk, op 84-jarige leeftijd.

Roelf Tjemmes, oud-marinier, hij was lid van verdienste van 
onze vereniging, op 31 juli 2021 te Groningen, op 86-jarige 
leeftijd.

Louis Maurits (Lou) van Pappelendam, oud-marinier, op 1 
augustus 2021 te Doorn. Op 66-jarige leeftijd. 

Nicolaas Franciscus Berend Mulder, oud-marinier, op 2 
augustus 2021 te Nootdorp, op 64-jarige leeftijd.

J. F. Ariëns, Eerste Luitenant der Mariniers K M R b.d. op 3 
augustus 2021 te Den Haag, op 80-jarige leeftijd.

J. van Asten, oud-marinier, onderscheiden met de Eremedaille 
in Goud verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau en het 
Ereteken voor Orde en Vrede, op 3 augustus 2021 te Noordwijk, 
op 93-jarige leeftijd.

John (Paatje) Bruininga, oud-marinier, onderscheiden 
als Lid in de Orde van Oranje-Nassau en het Nieuw-Guinea 
Herinneringskruis, op 4 augustus 2021 te Wijk bij Duurstede, op 
88-jarige leeftijd.

Bartholomeus Rijbroek, oud-marinier, onderscheiden met het 
Ereteken voor Orde en Vrede, op 4 augustus 2021 te Nijkerk, op 
92-jarige leeftijd.

Charles Henri Da Ponte, oud-marinier, onderscheiden met 
het Ereteken voor Orde en Vrede, op 4 augustus 2021 te 
Halderberge, op 96-jarige leeftijd.

Barend (Ben) Hammes, oud-marinier, op 5 augustus 2021 te 
Leiden, op 85-jarige leeftijd.

Mike Dolman, oud-marinier, op 7 augustus 2021 te Loosdrecht, 
op 59-jarige leeftijd.

Lambert Brands, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis, op 17 augustus 2021 te Laren op 
81-jarige leeftijd.

H. G. Kooistra, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede, op 25 augustus 2021 te Badhoevedorp, op 
98-jarige leeftijd.

Pieter Koning, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken 
voor Orde en Vrede, op 26 augustus 2021 te Upper Hutt Nieuw-
Zeeland, op 93-jarige leeftijd.

Jan Willem Frederikse, oud-marinier, op 28 augustus 2021 te 
Amsterdam, op 85-jarige leeftijd.

Jan (pappie) Grundman, Adjudant der Mariniers b.d, op 31 
augustus 2021 te Katwijk, op 80-jarige leeftijd.

Moge zij rusten in vrede.
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Vereniging Contact Oud- en actief 
dienende Mariniers 
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

Bestuur 
Voorzitter P.L.A. Kruithof
Vicevoorzitter D. Wisman
Secretaris C.J.W. (Kees) Wit, 
M: 06-53177453, E: cjwwit@gmail.com
Penningmeester W.P.M. Karelse, 
E: w.karelse@kpnmail.nl  
Commissaris PR & Werving 
E. van de Griend, M: 06-15056572, 
E: griendevande@gmail.com
Commissaris Algemeen 
P.D. Bosschart AA, 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
M. A. M.  Veraart, 
E: mam.veraart@mindef.nl

Coördinator COM/CZSK 
H.F.M. (Dirk) van Schalkwijk, 
T: 0223-622863; M: 06-40411533,
E: hfmvanschalkwijk@gmail.com
Coördinator Ceremonieel 
Peter Bercx, M: 06–53241958,
E: peter@bercx.nl 
Coördinator Nuldelijnsondersteuning
B. Timmermans (Berend), T: 06-39675858, 
E: shenandoa01@gmail.com
Ledenadministratie 
G. Goudkade, T: 030-6051718, 
M: 06-54941076, 
E: ledenadmincom@planet.nl 

Betalingen
Jaarcontributie in 2021 (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.  Contactgegevens 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, 
M: 06-53561079, 
E: andre@wemmenhove.net
Stichting Vrienden van het COM 
Voorzitter E. van de Griend, 
M: 06-15056572, 
E: griendevande@gmail.com
Secretaris P.H. Lammens, 
E: blitcomnl@gmail.com
Penningmeester  
Verkoop Marine- en Marinierssouvenirs 
en accessoires: E. van de Griend: 
06-15056572 of P. Lammens: 06-54246760

Afdelingssecretaris
Groningen/ Drenthe/ Friesland 
(COM-Noord) secretaris: M. Schanssema, 
T: 0592-269 378, M: 06-27234111, 
E: secretaris@comnoord.nl
Overijssel secretaris: H. Brouwer, 
T: 074-2424389, 
E: comoverijssel@hotmail.com 
Gelderland W. Veenendaal, 
M: 06-29409446, 
E: secretariaat.com.gelderland@gmail.com
Utrecht G. Bosma, M: 06-52554379,
E: comutrecht@gmail.com
Flevoland secretaris: A. Westland,
T: 06-3919 8883,
E: andrewestland@gmail.com
E: secretaris@comflevoland.nl
Noord-Holland F.W. Eckenhaussen,  
T: 020-4031400, M: 06-42355132, 
E: f.eckenhaussen@planet.nl
Zuid-Holland J. van den Berg (wnd), 
T: 010-5918654, E: bergjong@caiway.nl 
Zeeland X. Broekhart, 
T: 0117-451195, M: 06-36546944, 
E: mrx@zeelandnet.nl
Noord-Brabant Secretaris 
P. Foxen, T. 06-53597861,
E: secretaris@comnoordbrabant.nl 
Limburg Secretaris:  R.J.A.H. Stollman, 
T: 06-20723969, 
E: Secretaris.com.limburg@gmail.com 
Identiteitsgroep Marinier Commando
Secretaris en vicevoorzitter: M.J. 

Vereijken, T: 0343-573920, 
M. 06-20641776, 
E: mariniercommando@gmail.com
Identiteitsgroep Marinier Speciale 
Operaties (IMSO)
J. de Jong, M: 06-38764168, 
E: jebu@kpnmail.nl
Curaçao P.de Ridder, 
T: 005999-7672706, 
E: paulderidder47@gmail.com
Australië Liaison-officer: 
V. Scheenhouwer, 
E: dutchkiwi@skymesh.com.au
Canada J. Appel, T: +1(905)582-7692  
E: appeldemuinck@gmail.com
New Zealand Contactadres: J. Krimp, 
E: jandhkrimp@gmail.com

Secretarissen Schietverenigingen COM
Friesland J.P. Brandt, T: 06-22037852, 
E: j.ph.brandt@gmail.com
Groningen/Drenthe J. Poland, 
M: 06-1320 4923, 
E: svcomgrdr@gmail.com 
Overijssel M. Tijhof, T: 0548-615187, 
E: mannestijhof54@gmail.com
Zeeland G. Toerse, T: 0118-465552, 
M: 06-40156547, 
E: secrcomsvzld@gmail.com
Oss F. van Brussel, 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@nlveteraneninstituut.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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 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
COM Café. 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
Soosmiddag Almere en omstreken, 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 de nieuwe locatie. Aanvang 19.00 uur
Inlichtingen via E: comdrechsteden@gmail.com
Let op! Nieuwe locatie (Geen PIN aanwezig)
Prinsenstraat 75  3311 JS Dordrecht
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 soosmiddag 
in clubhuis De Afrit, Hellingweg 135, 2583 DZ Den Haag, 
Scheveningen (bus 28, halte Zuiderstrandtheater), aanvang 
14.00 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 
www.mariniersziekenboeg.com

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

Foto achterpagina, bron: Korps Mariniers 
Joint bergtraining.
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