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Onze NH90 in haar element
Bezoek van de Krijgsmacht Adjudant,
Nico Spierenburg aan de MLD op
MVKK
Heije Schaper met de Fokker T VIII w
in actie op het Tjeukermeer in oktober
1940
Stilte aan dek……. zonsondergang
langs onze NH90

Een voorwoord van de Groepsoudste
Beste MLD-ers,

- is - niet veel, maar weet dat de lijn tussen
het DHC en het MVKK kort is, en dat de CDE
uw wensen, zorgen en successen voortdurend
met mij deelt. En uiteraard kunt u mij
persoonlijk benaderen.

Voor jullie ligt alweer het tweede exemplaar
van ons MLD-blad De Albatros. Goed om te
zien dat het initiatief van onze CDE MLD om
weer een eigen personeelsblad te maken
gerealiseerd is en door u gewaardeerd wordt.
Dank, Henri!

Hoe staan we ervoor? Niet zorgeloos, maar de
vluchteenheden
profileren
zich
a/b
uitstekend. De FRLD heeft recent nog 900 kilo
cocaïne onderschept nadat de NH90 een go
fast had gedetecteerd en de boordschutter
deze met disabling fire tot stoppen had
gedwongen. RUYT heeft als vlaggenschip van
de Standing NATO Maritime Group2 veel baat
bij de surveillance capaciteit van onze
helikopter om de Russische vlooteenheden in
de gaten te houden. En we breiden onze ASWvaardigheden
uit door
in tactische
oefenscenario’s torpedo’s te droppen. Mooie
operationele resultaten die uiteraard niet
mogelijk zijn zonder de broodnodige
ondersteuning van 7, 133 en 990 Sq.

Het eerste voorwoord is nog geschreven door
mijn voorganger, commandeur Gerhard Polet.
Inmiddels is die eer aan mij. Aangezien ik een
tijdje weg geweest ben van De Kooy zal ik me
kort voorstellen. In 1990 ben ik bij de MLD
gekomen. Eerst als NAVCOM op de P3C Orion
opererend vanaf Valkenburg en na een
helikopter familiarisatievluchtje met oud MLD
vlieger Ferry Gonggrijp – ik was gelijk om, wat
een uitzicht links/Lynx voorin! – als tacco
vanaf De Kooy en (toen nog) Harer Majesteits
schepen. In 2006 kwam voor mij een einde
aan een grandioze vliegende periode, hoewel
de erop volgende drie jaren in De West, met
gezin, ook niet te versmaden waren. Met
enige jaloezie kijk ik inmiddels naar de
collega’s die current zijn op onze maritieme
gevechtshelikopter… Tsja, op een gegeven
moment merk je dat je ‘ oud ‘ bent geworden
en voor een 2nd of 3rd tour niet meer in
aanmerking komt. De MLD hangt evenwel met
het ene been in de marine en met het andere
been in de luchtmacht en dat biedt
perspectief voor vervolgplaatsingen. Zo heb ik
met veel plezier als stafofficier luchtvaart bij
het MHK gewerkt, mocht ik als eerste officier
amfibisch opereren met de JWIT en ben ik
inmiddels als chef staf werkzaam op het DHC.

Waar kijken we naar uit? Naar personele
vulling, uitbreiding infra, nieuwbouw 860,
komst FMFS (helaas wederom uitgesteld, nu
aanvang SIM training 2019/wk 41), besluit
twintig NH90 naar MVKK, introductie NH90 in
het amfibische domein en zo kan ik nog wel
even doorgaan. Enerzijds mooie punten op de
horizon, anderzijds een lastig en tijdrovend
traject om te bewandelen. Vergeet echter niet
er vandaag (ook) weer een mooie dag van te
maken. Daar draagt dit blad aan bij, veel
leesplezier!
Met vriendelijke groet,

Daarnaast ben ik uw GO MLD. Ik streef ernaar
elke vrijdag op het MVKK aanwezig te zijn
(gebouw Hercules, derde verdieping). Dat lijkt

KTZ J. (Hans) Veken
GO MLD
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Chef der Equipage MLD
Beste Collega,

Het locatiebesluit (alle 20 NH90’s op MVKK)
wordt snel verwacht en in het eerste kwartaal
2020 wordt gestart met de bouw van de
nieuwe toegangspoort en het wachtsgebouw.
Daarnaast doen wij operationeel weer volop
mee. We vangen drugs, verlenen humanitaire
hulp, jagen op onderzeeboten en beschermen
onze vloot. Ook bij onze belangrijkste partners
is veel gaande. De bouw van het nieuwe
supportship is op komst en de ontwerpen
voor de nieuwe M-fregatten worden
momenteel beoordeeld en bij CZSK. Bij CLSK
wordt gewerkt aan een meer toekomstig
bestendige bezetting van personeel waar
donkerblauw op mee kan liften en er is voor
luchtvaart technisch personeel van CLSK meer
ruimte gemaakt voor een FPS fase 3 contract.

Van Fly-up naar autorotatie en vice versa! In
luchtvaartermen uitgedrukt met pieken en
dalen, en vertaald wat er de afgelopen
periode binnen ons kleine bedrijf is gevoeld.
Hebben we meer kisten op de lijn, dan zijn er
onvoldoende
gekwalificeerde
aircrews,
vervolgens hebben we mooie wervingsresultaten voor nieuwe vliegtuigmakers,
besluiten er leermeesters te kiezen voor een
baan buiten defensie, en is de taakspecialisatie binnen het DHC (voorheen
domeinscheiding) een feit, laat het locatiebesluit wel weer erg lang op zich wachten. En
zo kunnen kan ik nog wel even doorgaan.
Dan was er ook een onderhandelaarsresultaat
arbeidsvoorwaarden bereikt, “dat is rap”
dacht ik, echter werd deze alweer snel door
de achterban van onze vakbonden van tafel
geveegd. Of deze aansloot op uw persoonlijke
wensen, dat kon u alleen zelf beoordelen.
Deze laten omzetten in daden, niet meer.

Resume: Er wordt gewerkt aan een toekomst
met bestaansrecht voor de MLD. Ik geloof er
in, vooral omdat de wereld om ons heen om
een goed georganiseerde krijgsmacht vraagt
die de veiligheid en vrijheid kan beschermen
waar en wanneer dat nodig is, en dat wij daar
een belangrijke speler in zijn, staat buiten
discussie. Ons specialisme is uniek en
onmisbaar, en wat er ook op ons pad komt,
wij gaan door!

Gelukkig laat het overgrote deel van onze
bemanning de schouders niet hangen en zien
de toekomst met vertrouwen tegemoet. De
nieuwe NH90 flightsimulator wordt gebouwd.

“AREA POSSIDEO AC MARE”
Henri

Een artist impression van de nieuwe toegangspoort van het MVKK.
Overdekte pascontrole met rijbaanscheiding en aparte fietspaden.
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Het monument op HATO
De staart van Neptune 203

Door Roelandt Paarlberg, toenmalig Hoofd
Steunpunt, is toen een brief aan de CAP
directie geschreven met daarin het verzoek
om onderdelen van Neptune 203 af te mogen
halen.
Al vrij snel volgde er een
antwoord met daarin de gevraagde
toestemming.

Op de 50e verjaardag van Franco Bakker,
destijds een sensor operator op de Dash 8 van
de kustwacht, ontstond onder een aantal van
de aanwezige gasten het idee om een
aandenken aan het MLD verleden van Hato
Militair te plaatsen op wat nu Steunpunt Hato
van de Kustwacht van het Nederlands
Caribisch gebied is.

Nu kon er een begin gemaakt worden met de
daadwerkelijke uitvoering van de ‘verjaardag
plannen’. Een bezoek aan de 203 leerde ons al
snel dat op papier de 203 van de CAP was
maar dat in de praktijk maribomba’s de baas
waren. Honderden van deze wespen hadden
de 203 tot hun onderkomen gemaakt en
waren niet al te vriendelijk richting personen
die daar anders over dachten.

Dat het een onderdeel van de Lockheed SP2H
Neptune 203 zou moeten zijn stond voor
iedereen vast. Deze Neptune ligt al decennia
lang
op
de
oefenplaats
van
de
luchthavenbrandweer van Hato. Welk deel
van de 203 hiervoor gebruikt zou gaan worden
leverde best wel een aardige discussie op. De
neussectie had aanvankelijk de grootste
schare met aanhangers. Maar het feit dat er
geen stukje glas of Plexiglas meer in zat, en
het waarschijnlijk onmogelijk zou zijn daar
vervangende delen voor te vinden, deed de
voorkeur langzaam omslaan naar een ander,
misschien wel even markant, Neptune
onderdeel… het verticale staartvlak.

Het ter plaatse demonteren van de verticale
staart viel dus af als optie. Een ander plan
werd vervolgens uitgedacht. Als we nu de
romp ter hoogte van de observer windows
door zouden slijpen en vervolgens de gehele
staartsectie mee zouden nemen naar Hato
dan zouden we daar op ons gemak, vrij van
maribomba’s en enigszins beschut tegen de
felle zon, de verticale staart kunnen
demonteren van de staartsectie.

Voor een ieder die de Neptune gekend heeft is
dit onderdeel onmiddelijk herkenbaar. En in
dit geval was het ook nog het minst
beschadigde onderdeel van het vliegtuig. Er
werd overeenstemming bereikt en het
vertikale staartvlak werd uitgekozen om op
Steunpunt Hato geplaatst te worden ter
herinnering aan het MLD verleden van deze
lokatie.

Dit plan werd uiteindelijk gekozen als de te
volgen strategie.
Na een heleboel geregel met het CAP
passenburo om voor alle deelnemers aan deze
actie toegangspassen te regelen was het dan
eindelijk op 14 januari 2010 rond een uur of
tien zover dat ‘Operatie Staart 203’ van start
kon gaan.

Als projectleider werd ik (SMJRTDV) Stef van
der Steen naar voren geschoven. De eerste job
was toestemming te verkrijgen van Curacao
Airport Partners (CAP) om onderdelen van dit
oefen object van de luchthavenbrandweer af
te mogen halen.

Avelino, de lokale smit, zou met zijn haakse
slijper de romp te lijf gaan op de afgesproken
plaats.
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De haakse slijper had totaal geen moeite met
het aluminium van de romp van de 203. Wat
wel enige verbazing opleverde was het feit dat
het heel lang duurde voordat de spleet van de
‘zaagsnede’ begon te wijken.
Uiteindelijk gaf de romp zich gewonnen en
zakte de staartsectie langzaam op de
klaarliggende pallets.
Vervolgens zou de staartsectie op de
tientonner gelegd worden waarna de reis naar
het Steunpunt kon beginnen.
De hele actie kwam gierend tot stilstand toen
bleek dat de kraan van de tientonner absoluut
niet in staat bleek te zijn om zelfs maar
beweging in de staartsectie te krijgen laat
staan het op de vrachtwagen tillen! Later
bleek het stabilo vol water te staan. Hier
kwamen de mannen van AIRO, de lokale
DGW&T, als redders in de nood te voorschijn.
Zij hebben bij een lokaal bedrijf op zeer korte
termijn een vrachtwagen uitgerust met een
tien tons kraan weten te regelen waardoor
het opladen van de staartsectie toch nog door
kon gaan.

De luchthavenbrandweer was gevraagd
assistentie te verlenen bij deze actie voor het
geval er misschien dingen vlam zouden vatten.
Verder was een groot deel van de bemanning
van Steunpunt Hato aanwezig. Verder een
tientonner, uitgerust met een kraan, en een
vorkheftruck van het steunpunt Hato.
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Helaas is bij deze actie de achter-lijst van het
tot nog toe onbeschadigde rudder flink beschadigd. De staart is sinds die tijd een beetje
aan het zwerven geweest over het terrein van
het Steunpunt.
Bijna twee jaar later, op 15 december 2011,
werd het project Staart 203 weer opnieuw
opgepakt. Op die dag waren van de MLD’ers
Marcel Langeveld, Geert Mulder, Martijn
Mouthaan en Stef van der Steen aangevuld
met Darwis Hart en Steven Valorian van de
kustwacht bij elkaar gekomen om nu eindelijk
het verticale kielvlak te scheiden van de
staartsectie.

De mensen in de vertrekhal van Hato zullen
wel heel vreemd opgekeken hebben toen zij
dit merkwaardige konvooi voorbij zagen
komen over het luchthaven terrein!
Bij aankomst op het Steunpunt Hato werd de
staartsectie in een hoek van de Dash hangaar
gelegd zodat wij daar op ons gemak het
verticale
staartvlak
zouden
kunnen
verwijderen……..

Op dat moment werd toevallig ook de nieuwe
helikopterhangaar van Hato gebouwd en een
praatje met de uitvoerder leverde ons een
kraan op om te helpen bij deze klus. De staart
bleek met tien bouten vast te zitten en het
duurde even voordat deze zich allemaal
gewonnen gaven. Maar uiteindelijk lag de
staart als zelfstandige eenheid op de grond.

Het lot had echter andere plannen en de
volgende dag, op 15 januari 2010, vond er een
verschrikkelijke aardbeving plaats in Haïti.

Een andere uitvoerder betrokken bij de bouw
van de nieuwe helikopterhangaar wilde wel
een sokkel bouwen waar uiteindelijk de staart
op geplaatst zou moeten worden. Bedankt
Paul!

Zoals gebruikelijk is veranderde de
bestemming van het Steunpunt direct in een
overslagpunt voor de bij deze ramp benodigde
hulpgoederen…………en de staart lag nu in de
weg. Omdat de kraan inmiddels niet meer
beschikbaar was werd de hulp ingeroepen van
onze Amerikaanse buren. Zij stelden een tien
tons vorkheftruck beschikbaar voor het
verplaatsen van de staart.

Het duurde uiteindelijk tot December 2012
voordat de staart uiteindelijk op de sokkel
stond. Nog steeds in dezelfde uiterlijke
toestand als waarin hij bijna twee jaar eerder
gescheiden was van de rest van de 203.
Aangezien ik in februari 2013 met functioneel
leeftijd ontslag ging ben ik de staart min of
meer uit het oog verloren. Totdat ik weer eens
op Hato kwam en zag dat de staart weg was!
Het bleek dat de staart ergens in het
winterverlof van December 2014 omgevallen
was.
Weer begon een zwerftocht van de staart over
het terrein van Steunpunt Hato.
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In 2016 ben ik mij opnieuw het lot van de
staart aan gaan trekken. Het feit dat de staart
nu plat op de grond lag bood mogelijkheden
voor een grondige was- en schilderbeurt. Een
laag zout van tientallen Jaren blootstelling aan
de elementen liet zich niet zo makkelijk
verwijderen. Via facebook kreeg ik bericht dat
er in Nederland(!) een actie liep om verf voor
de staart naar Curaçao te krijgen. Uiteindelijk
is dat ook gelukt en kon de rechterkant van de
staart voorzien worden van een nieuw
verfschema. George Kraaikamp, Jan Riem en
Stef van der Steen hebben deze verfklus
geklaard. Het originele plan was om één kant
van de staart te voorzien van een nieuw
verfschema en de andere kant te voorzien van
een blanke laklaag omdat je aan die kant door
de verwering van de lak zowel de V van
Valkenburg als ook de H van Hato door elkaar
heen op de staart zag staan. De zojuist
geschilderde rechter kant kreeg de H van
Hato. Dit is ook de kant die vanaf de weg dia
langs Hato loopt zichtbaar is.

gecertificeerd om met deze truck te werken
en daarom zijn we er op 1 februari 2017 in
geslaagd met behulp van deze truck de staart
weer terug te plaatsen op zijn sokkel.

Door een toevallige speling van het lot kwam
ik in januari 2017 weer terug op Hato en werd
de staart voor mij prio 1. De sokkel diende
aangepast te worden. Vier M10 draadeinden
waren niet in staat gebleken de elementen te
weerstaan. Nu werden er zes M12
draadeinden geplaatst.

Eenmaal terug op de sokkel kon er
aangevangen worden met het opknappen van
de linker kant van de staart. Na de grondige
wasbeurt bleek de H van Hato ineens
verdwenen te zijn! De grondige wasbeurt had
ook de oude verf weggespoeld. Het plan van
de blanke laklaag kon dus niet doorgaan. Als
alternatief is er toen besloten op de linker
kant van de staart een verfschema met de V
van Valkenburg aan te brengen. Via Arjan
Koning en facebook kreeg ik de kans een
origineel anti-collission light te kopen. Dat heb
ik dan ook direct gedaan. Ik beschouw dat
anti-collision light als de kroon op mijn werk.

Het uiteindelijk (terug)plaatsen van de staart
bleek de nodige uitdagingen met zich mee te
brengen. Een eerdere poging met een
toevallig op Hato aanwezige kraan moest
vanwege de harde wind gestaakt worden. Een
kraan huren was vanwege de hoge kosten
geen optie.
De DAF trucks van de KM
stonden op het punt uit-gefaseerd te worden.
Daarom hadden de daarop gemonteerde
kranen geen onderhoud meer ontvangen en
mochten daarom niet meer ingezet worden.
Ostrid Eisden, een monteur van de algemene
dienst van Hato, wist nog van één viertonner
met kraan die in bedrijf was. Hij is toevallig

Het werd uiteindelijk een hele lange reis voor
de staart van de 203 maar hij eindigde waar
hij moest eindigen, op het voormalige Hato
militair, momenteel Steunpunt Hato van de
kustwacht. Geen toeters en bellen, geen
ceremonie, hij stond er gewoon ineens.
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Inzending:

SMJRTDV Stef van der Steen
Een gebaar van MLD’ers aan
MLD’ers, als herinnering
aan het MLD verleden van Hato.
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Groepsoudste MLD overdracht
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Historische Helden van de MLD
Het personeel van de Marine Luchtvaartdienst
heeft in ons meer dan honderd jaar bestaan
uitzonderlijk dappere daden verricht. In de
rubriek Historische helden van de MLD
belichten wij iedere uitgave één of meer van
deze MLD’ers. Dit keer is dat de crew van de
Catalina Y-3.

Hier opvolgend heeft de MLD de opdracht
gekregen om met de Catalina’s en de Dorniers
DO-24 vliegboten een evacuatie op te zetten,
van Indië naar Australië. Vanaf de diverse
vliegvelden en steunpunten vertrokken de
vliegboten en Catalina’s met collega’s,
vrouwen en kinderen aan boord richting
Broome Australië.

Na de rampzalig verlopen “slag in de Javazee”
op 27 februari 1942, gaf op 01 maart het
geallieerde opperbevel de opdracht om alle
Britse en Amerikaanse eenheden terug te
trekken uit de Indische archipel en uit te
wijken naar Australië.

Op 02 maart 1942 op het steunpunt Tjilatjap
zijn nog twee eigen Catalina’s, de Y-71 en de
Y-62 aanwezig. Daarnaast ligt er nog een
Amerikaanse
Catalina
de
P-3
met
motorproblemen (één van de motoren wil niet
starten) en deze kist is voor een deel
gerampokt (er zijn onderdelen gedemonteerd
ten behoeve van andere kisten). Het mist
onder andere de machinegeweren, de
instrumenten voor blind-vliegen, en er zijn
geen communicatiemiddelen meer. De
hoogste Amerikaanse Officier ter plaatse had
de kist aan de Hollanders gegeven, met het
idee dat zij hier nog wel onderdelen van
konden gebruiken. Het liep echter anders. De
MLD had 5 crews op Tjilatjap en maar 2 kisten,
dus een derde zou verrekte handig zijn.

Vanaf Hr. Ms. De Ruijter bulderen de torens als
zij de aanval opent op de Japanse vloot.

Dornier DO-24 vliegboot tijdens de start
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Onder leiding van sergeantvliegtuigmaker
Klaas De Vries, gingen onze vliegtuigmakers en
officiervlieger Burgerhout de kist bekijken.
Hier bleek, dat naast de missende onderdelen
er ook wat lichte oorlogsschade en fors
achterstallig onderhoud te zijn. Tevens werd
door de vliegtuigmakers al snel ontdekt dat de
ontstekingsmagneet van de motor verkeerd
zat aangesloten, wat de startproblemen van
de Amerikaanse Catalina had veroorzaakt.
Diezelfde vliegtuigmakers gingen met wat
bouten en moeren, een nieuwe generator,
nieuwe bougies, borgdraad en het benodigde
gereedschap aan het werk. Ze moeten haastig
werken want de Japanners rukten snel op, en
tegen de avond van 03 maart startte de kist
op, en werd de kist omgedoopt naar de Y-3.
Op 04 maart 1942 werd door de Japanners de
eerste grote luchtaanval op Tjilatjap
uitgevoerd. Gelukkig loopt de Y-3 geen
noemenswaardige extra schade op en in de
namiddag van 04 maart is de Y-3 praktisch
vlieggereed. Om het risico op schade bij een
eventueel volgend bombardementen te voorkomen worden de 3 Catalina’s overgevlogen
naar een schuilplaats Tjipanoendjang, 15
minuten
ten
noordoosten
op
een
ondergelopen sawa (is een stukgrond wat
onderwater werd gezet voor rijst landbouw).

Het vertrek naar Broome Australië
Die 04 maart volgt een tweede Japanse
luchtaanval op Tjilatjap. De gehele haven staat
in brand maar wonder boven wonder blijft de
benzine voorraad in takt, benodigd voor de
oversteek naar Australië met de Catalina’s. De
Y-71 met Burgerhout als vlieger, vertrekt
volgetankt, met de gehele GVT5 bemanning, 5
passagiers en 3 verstekelingen aan boord
vanaf Tjilatjap. Omdat de kist te zwaar is en ze
bij de eerste start bijna het droogdok
rammen, wordt de start afgebroken en wordt
een deel van de munitie en brandstof
gedumpt. Bij de tweede startpoging is er meer
succes en net voor het uitgestrekte
mijnenveld voor de havenmondig kiest de kist
het luchtruim. Op dat moment heeft de Y-62
nog niet voldoende brandstof aan boord en
krijgt de Y-3 wederom startproblemen. Ze
besluiten deze nacht te wachten en zien de
aan de horizon de haven branden. Omdat er
bij het ochtendgloren allerlei brandende
wrakstukken richting de twee resterende
Catalina’s drijven, besluiten ze te starten en
naar terug Tjipandoendjang te vliegen. Hier
werden tevens ingegraven vaten benzine
gevonden en beide kisten konden dus alsnog
worden volgetankt.

Catalina
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Op vrijdag 06 maart is alles gereed voor
vertrek. De Y-62 stijgt als eerste op met de
verwachting dat de Y-3 volgt om achter de Y62, die wel is uitgerust met navigatie- en
communicatieapparatuur, aan te vliegen. De
tweede motor van de Y-3 wil echter wederom
niet starten omdat de elektrische starter
doorbrand. Nu heeft de Catalina normaliter
een handstarter, echter niet op deze motor.
Deze was door de Amerikanen, waarschijnlijk
vanwege de genoemde startproblemen al
uitgebouwd. Met de rug tegen de muur en
met de hete adem van de Japanners in de nek,
vecht de bemanning van de Y-3 om
stuurboord motor toch gestart te krijgen. De
mecano’s en vliegtuigmakers aan boord
klimmen op de vleugels, en met motor 1 in
idle draaiend, sleutelen ze, in een werkelijke
recordtijd, de handstarter van motor 1 over
op motor 2. De rest van de bemanning is
inmiddels drukdoende om de sterk naar rechts
gierende vliegboot, vrij van de kant en de
palmbomen te houden. Als stuurboordmotor
eindelijk gestart kan worden is het inmiddels
pikdonker. De Y-62 is allang vertrokken, dus
zijn ze op zichzelf aangewezen. De sawa,
omringt met palmbomen, is eigenlijk te smal
en te klein om in het donker op te stijgen,
maar de bemanning waagt het er op.

Ze hebben ook eerlijk gezegd niet veel keuze.
Met de landingslichten aan geeft Rijnders “full
power” en scheert zo dicht mogelijk langs de
linker wal om een uitstekend schiereilandje
aan de rechterzijde te omzeilen. De
bemanning en passagiers houden de adem in
als zij in volle vaart rakelings langs een aantal
klapperbomen schieten. Het lijkt een
eeuwigheid te duren voordat het vliegboot
eindelijk loskomt en de stijgvlucht naar 200
meter kan worden ingezet. De Y-3 vliegt met
een ruime bocht over het nabij Tjilatjap
gelegen eiland Noesa Kembangan, dat op het
hoogste punt 75 meter is. Boven Noesa
aangekomen zien beide vliegers in het blauwe
schijnsel
van
de
motoruitlaten
de
boomtoppen vlak onder hen doorschieten. Op
dat moment realiseren zij zich dat de
Amerikaanse hoogtemeter in voeten wordt
aangegeven in plaats van de gebruikelijke
meters. Ze vlogen dus daadwerkelijk op 70
meter i.p.v. de verwachte 200! Bij geluk vaart
niemand wel, maar de hoogte is niet het enige
probleem. Ze hebben door het donker geen
horizon referentie, de brandstofmeters en
olie-verbruik-meters zijn onbetrouwbaar,
evenals het magnetische kompas, en
navigatiekaarten zijn niet aan boord.
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Rijnders beschikt alleen over een verfrommeld
foldertje van “Australian Railways” dat hij
heeft gekregen van een der passagiers, waar
schetsmatig Java, de Soenda-eilanden en
Australië
op
staan
weergegeven.
Gevoelsmatig besluit Rijnders koers 110⁰ te
sturen in plaats van de voorgestelde 120⁰ van
collega Reijnierse in de Y-62. Dit blijkt bij
aankomt boven Broome de juiste beslissing te
zijn geweest. Na een vlucht van 9,5 uur, met
door de mecano voortdurende zorgen over de
beurtelings haperende motoren, komen ze
boven Broome aan. Tot hun ontsteltenis
worden daar 15 vliegtuigwrakken geteld. Op
03 maart 1942 voltrekt zich daar een ramp
waarbij Japanse zero-jagers in totaal 9 Dornier
vliegboten en Catalina’s in brand schieten,
waarbij 88 doden te betreuren zijn, waaronder
vrouwen en kinderen. De zwartste bladzijde
uit de MLD geschiedenis. Twee uur na
Rijnders in de Y-3 komt ook de Y-62 van
Reijnierse in Broom aan.

Broome gefotografeerd na de aanval op onze
vliegboten.
Dit verhaal is, net als de rest van onze
heroïsche geschiedenis, uitgebreid te lezen in
het
boek
“een
eeuw
Marine
Luchtvaartdienst”.
Door de opgezette luchtbrug van de MLD,
wisten in zeer korte tijd meer dan 1000
Nederlanders te ontsnappen aan de Japanse
bezetter van Nederlands-Indië.

Ook zij hebben het gehaald ………

Bij laagwater zijn de wrakstukken nog altijd zichtbaar
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Voor Moed, Beleid en Trouw
In haar honderd jarige bestaan is het
personeel de Marine Luchtvaartdienst wel 7
keer met de Militaire Willemsorde (MWO)
onderscheiden, de hoogste Nederlandse
dapperheidsonderscheiding. Hiervan waren er
6 individueel en natuurlijk de MWO aan ons
Vaandel. In de komende edities van ons
personeelsblad zal er per uitgave het verhaal
worden verteld achter de verkregen MWO. In
deze editie de MWO van Officier-vlieger
waarnemer Heije Schaper.

katapultvliegtuigen en werkte hij in 1937 en
1938
als
vlieginstructeur
op
het
Marinevliegkamp Morokrembangan nabij
Soerabaja. Aan het eind van 1938 repatrieerde
hij naar Nederland. Hier zette Schaper zijn
instructiewerk voort, terwijl hij tussendoor
optrad als testvlieger op de Dornier Do-24K
vliegboten.
Toen op 10 mei 1940 de Duitsers Nederland
binnenvielen,
was
Schaper
vliegtuigcommandant op het Marinevliegkamp
Schellingwoude bij Amsterdam. Nog voordat
de capitulatie een feit was, wist hij met een
watervliegtuig via Frankrijk naar GrootBrittannië uit te wijken. Daar werd uit het
geëvacueerde personeel en met de tijdig uit
Nederland overgebrachte Fokker watervliegtuigen van de Marineluchtvaartdienst
spoedig het 320 Squadron opgericht.

Een verraden verzetsactie
In oktober 1940 kreeg Schaper de opdracht
onder meer vanwege zijn bekendheid met de
omgeving, om vijf Nederlanders met een
watervliegtuig van het Friese Tjeukemeer op
te pikken. Hij wist echter niet dat de Duitse
bezetter op de hoogte was gekomen van de
operatie en dat de te evacueren personen zich
inmiddels in gevangenschap bevonden. De
Fokker werd kort na de landing zowel door
een vaartuig op het meer als vanaf de wal
onder vuur genomen. Schaper koos daarop
onmiddellijk weer het luchtruim. Ondanks het
feit dat twee van zijn bemanningsleden door
de beschieting gewond waren geraakt en het
toestel met kogelgaten was doorzeefd, wist hij
zijn Fokker zonder verdere brokken naar
Groot-Brittannië terug te vliegen.

Van onderzeedienst naar de MLD
Heije Schaper begon zijn carrière in 1930 bij
de Onderzeedienst, welke hij al snel verruilde
voor de MLD waar hij tussen oktober 1931 en
oktober 1933 de opleiding tot vlieger en
waarnemer volgde.
Begin 1934 scheepte Schaper zich in als
tweede officier aan boord van de
onderzeeboot Hr. Ms. K XIV voor een reis naar
Nederlands-Indië. Daar hield de jonge Marine
vlieger zich onder meer bezig met de
bestrijding van piraterij. Ook bekwaamde
Schaper zich in het vliegen met
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Fokker T VIII w
voortzettingsvermogen
Vanaf mei 1941 ondernam het 320ste
Squadron, inmiddels met Hudson bommenwerpers gestationeerd op de luchtmachtbasis
Leuchars nabij het Schotse Dundee,
offensieve patrouillevluchten langs de kust
van Noorwegen. Schaper en zijn bemanning
kropen daarbij een enkele keer door het oog
van de naald. Eind augustus 1941 bijvoorbeeld
koos hij na afloop van een aanval op een schip
niet voor de kortste weg terug naar Schotland,
maar vloog hij verder in de richting van de
Noorse kust om dekking te zoeken in laag
hangende bewolking. Op deze manier ontliep
zijn Hudson het lot van drie andere
Nederlandse bommenwerpers, die wel de
kortste weg terug hadden gekozen en, na door
Duitse jachtvliegtuigen te zijn ontdekt, werden
neergeschoten.

werd zijn toestel door vijandelijke luchtafweer
getroffen. Na een noodlanding op zee wist hij
zich met zijn bemanning in een reddingsboot
in veiligheid te brengen, waarna zij
krijgsgevangen werden gemaakt door de
bemanning van een van de Duitse schepen.

Lockheed Hudson van het 320 squadron
Krijgsgevangen
Na de gebruikelijke ondervragingen belandde
Schaper in het krijgsgevangenkamp Stalag Luft
III in de buurt van Sagan in Opper-Silezië, 160
kilometer ten zuidoosten van Berlijn. Samen
met een andere Nederlandse vlieger
ondernam hij in maart 1943 een mislukte

Eind mei 1942, het squadron was inmiddels
gestationeerd op het vliegveld Bircham
Newton in Norfolk, liep het voor Schaper
slechter af. Tijdens een aanval op een Duits
scheepskonvooi ten noorden van Terschelling
17

poging uit het kamp te ontsnappen. Het kwam
hem op veertien dagen geïsoleerde opsluiting
te staan. Ook bij de massale ontsnapping (The
Great Escape) uit Stalag Luft III op 24 maart
1944 was Schaper betrokken. Als een van de
weinige Duits sprekende gevangenen had hij
tot taak kampbewaarders af te leiden van de
barak waarin zich de ingang van de tunnel
bevond. Nadat anderen waren ontkomen
haalde een vroegtijdige ontdekking van de
ondergrondse gang een streep door zijn eigen
ontsnappingsplannen. Begin 1945 werd het
kamp ontruimd en begonnen de gevangenen
aan een lange voettocht in noordwestelijke
richting, die uiteindelijk eindigde in de
omgeving van Lübeck. Daar werden Schaper
en zijn collegas begin mei 1945 door Britse
militairen bevrijd.
Na een korte verlofperiode in Groot-Brittannië
en Nederland vertrok Schaper in juni 1945
naar Ceylon om het commando van het
321ste Squadron over te nemen. De reis
daarheen ging via de Verenigde Staten, waar
hij voor het eerst sinds mei 1942 zijn vrouw
terugzag. Bij aankomst in Azië was de oorlog
reeds ten einde gekomen. In dezelfde periode
kreeg Schaper het bevel over de
Marineluchtvaartdienst in Nederlands-Indië.
Na terugkeer in Nederland, in april 1946,
volgde zijn aanstelling als waarnemend
commandant van de Marineluchtvaartdienst
in Nederland en de overzeese gebiedsdelen. In
1949 promoveerde hij tot commandant van
het luchtwapen van de marine en werd hij
benoemd tot Vlagofficier, een nieuwe functie,
die hij tot 1954 zou vervullen.

zich nauw verbonden voelde met het welzijn
van de gehele (militaire) luchtvaart.

Schout-bij-Nacht Schaper als Commandant
van de Marine Luchtvaartdienst.

Voor zijn moedig optreden tijdens de missie
op het Friese Tjeukermeer werd Heije
Schaper op 15 november 1940 benoemd tot
ridder der vierde klasse der Militaire
Willemsorde en op 10 januari 1941
gedecoreerd met het Britse Distinguished
Flying Cross.

Op 1 augustus 1954 verruilde Schaper het
uniform van de Koninklijke Marine voor dat
van de Koninklijke Luchtmacht. Dit bood hem
de gelegenheid zijn carrière een nieuwe
impuls te geven. De overstap van de marine
naar de luchtmacht vormde voor de
pragmatisch
ingestelde
Schaper
geen
bezwaar, niet in de laatste plaats omdat hij

De
als
innemend,
vastberaden
en
onverschrokken bekend staande Heije
Schaper overleed in 1996 op 89-jarige leeftijd.
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Sport en Speldag op MVKK
Op 20 september jongstleden werd er ter ere
van het 75 jarig bestaan van het 860 squadron
en het 100 jarig bestaan van MVKK een sport
en spel dag gehouden voor het huidige
personeel op diverse locaties op MVKK. De
dag werd afgesloten met een barbecue en een
feestavond. Het programma bestond uit een
escaperoom, lasergame, volleybal, karten op
de flight, voetballen in bubbelpak en “old
school” computer-gamen.
Een foto-impressie van een zeer geslaagde
dag.
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Collegiaal Netwerk op MVK de Kooy
Collegiaal Netwerk op MVK de Kooy
Met andere woorden: wij zijn gewoon
jouw collega’s

Wat bieden wij:
Twee vormen van collegiale zorg:
In de eerste plaats zijn wij getraind om na
een zgn. belevingsintensief incident een
Trauma Risico Management gesprek te
voeren.
In de tweede plaats bieden wij op verzoek
een luisterend oor aan collega’s die naar
aanleiding van missie-ervaringen en/of
taak gebonden incidenten/ervaringen
behoefte hebben aan een collegiaal
gesprek. Wij gaan hier respectvol en
vertrouwelijk
mee
om.

Wat doen wij:
Wij worden ingezet voor en door collega’s
van Defensie, met name op MVKK. Doel
van het CNKM is het bieden van collegiale
zorg om de verwerking van een
(potentieel ) schokkende gebeurtenis te
bevorderen.
Als
netwerkers
ondersteunen
en
assisteren wij bij de verwerking van, en
vinden van professionele hulp en/of zorg
bij (potentieel) traumatische gebeurtenissen.
In het kort betekent dit: vroege
signalering, laagdrempeligheid, en het
bevorderen van de bespreekbaarheid van
de mentale gezondheid.
Geen geitenwollensokken, maar serieus
omgaan met de inzetbaarheid en
gezondheid van de mensen om je heen.
Het CN en haar netwerkers behandelen
alle informatie met zorgvuldigheid en met
vertrouwen.

Wij zijn nog op zoek naar collega’s die
collegiaal netwerker willen worden. Heb je
interesse? Geef je op bij Lilian (SMJRTD
Ieperen-Schijfsma) of Wolfgang (AOOTD
Busch)

Dit is onze kracht

Meer info?
http://publicatieportaal.mindef.nl/VS/VCZSK%20DPBV%20GPZ%20560.pdf
http://intranet.mindef.nl/km/directie_personeel_en_bedrijfsvoering/organisatie/eenheden_direc
ties/gpz/Personele_Zorg/Collegiaal_Netwerk_Koninklijke_Marine/Collegiaal_Netwerk_KM.aspx
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Squadronnieuws
In de rubriek Squadronnieuws vertellen leden
van hun squadron het laatste nieuws.

De leerlingen HSO in FOST 2018-1
Sinds jaar en dag hebben de luchtvarenden als
deel van hun opleiding, de FOST vanuit het
zuidwesten van Groot Brittannië. Het dagboek
van 3 sensor-operators;
Even voorstellen, van links naar rechts:
Naam: Daniel van Uitert, Tim Vellema en
Bert Sandbrink
Rang: KPLODOPS, KPLODOPS en
SGTODOPS
Vorige functie: OB Teamleider, Weapon
System Controller en Air Controller.
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Dinsdag 5 juni – Vertrek PNOD richting
Culdrose.
Vandaag is het dan eindelijk zover. Na alle
verhalen die we te horen hadden gekregen is
het onze beurt om herinneringen te maken.
Daniel vertrekt met een schone, afgetankte
auto om eerst Dave en later Rene op te halen.
Toen iedereen aan boord was reden we, via
de McDonalds, richting Harwich. Hier is het
nog even zoeken waar we moeten zijn maar
toen we eenmaal tussen de vrachtwagens
stonden was het ook in no time geregeld. Aan
boord hebben we ons nog even vermaakt met
een drankje en het vermaak aan boord
voordat het bed opgezocht werd.

beladen voor vertrek. Een en ander gaat nog
niet helemaal soepel omdat we wat onwennig
zijn met de straps en de hoeveelheid bagage
die wordt meegenomen. “Wel voorzichtig
doen met deze tas hoor, die clubs zijn duur,”
welja we vinden wel weer een plek. Net als
alles vast zit komt er nog iemand met een tas,
“Waar kan ik deze eigenlijk neerleggen?”
Uiteindelijk vliegen we met 2 kisten
volgeladen richting Engeland. De bewolking
hangt niet al te hoog, maar het uitzicht is
prachtig. Op RAF Odiham wordt snel getankt
en een lupa gesmeerd. De crew van de
tweede kist eet zijn boterham inclusief
opgewaaid gras van de eerste kist die alweer
vertrekt richting RNAS Culdrose. Eerder dan
verwacht komen we aan bij de rest van het
detachement. Snel de kisten uitladen, nog wat
verplichte briefings bijwonen en dan zijn we
gereed voor de FOST!

Woensdag 6 juni – Aankomst detachement
op.Culdrose.
Ook vandaag staat in het teken van heel veel
autorijden. Na vroeg gewekt te zijn met de
welbekende muziek en een fijn truckersontbijt
is het tijd om weer van boord te gaan.
Eenmaal van boord mogen we aansluiten in
de rij om door de douane te gaan. Toen ook
dit gelukt was begon de grote reis naar
Cornwall. Hiervoor moet je eerst om Londen
heen met alle drukte van dien. Ter hoogte van
Reading is het dan ook tijd voor een
welverdiende kop koffie. Dat wij niet de enige
waren met dit idee bleek wel, want de auto
van Huub, Jaleesa en Irma staat er al als we
daar aankomen.
Omdat we ook wel iets meer van het land
willen zien besluiten we om voor de lunch van
de snelweg af te gaan. Hiervoor komen we
uiteindelijk terecht in Bridgewater waar we
een lekkere Engelse maaltijd genieten.
Na de lunch is het nog even doorrijden maar
we komen uiteindelijk aan bij het hotel wat de
komende 2 weken ons thuis zou zijn.

Vrijdag 8 juni – De eerste kennismaking.
In de ochtend staat voor ons een familiarisatie
rondje om het vliegveld heen gepland. Al snel
maken we kennis met een andere bekende
factor op Culdrose: laaghangende bewolking
en mist. Tim is onderweg voor zijn rondje
terwijl Daniel en Bert wachten op de
crewchange. De lucht betrekt en de
handgebaren bij de crewchange zeggen al
genoeg; zet hem maar uit, het zicht is te slecht
om nog door te gaan. Terug in het gebouw
wordt nog wat voorbereiding gedaan voor de
komende week, het wachten is op de
berichten van het stafschip, HMS St. Albans.
Die krijgen we pas op maandag, dus dan is het
nu tijd om met z’n allen het dorp te
verkennen.
Weekend 9/10 juni – When in Rome…
Het dorp verkennen is snel gedaan; langs 2
straten
zitten
eigenlijk
alle
lokale
etablissementen gevestigd. Een van de pubs is
een van de laatste in heel Engeland die zijn
eigen biertje nog lokaal op het eigen terrein

Donderdag 7 juni – Vertrek helikopters
richting Culdrose.
De zon is allang op als de twee kisten (233
utility, 325 sonar) vroeg in de ochtend worden
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brouwt. Leon staat er op dat we zo’n biertje
proeven. We nemen er een. Smaken
verschillen, maar we hoeven er niet zonodig
nog een… Zaterdag nemen we de auto mee
naar Lands End om wat toeristische
trekpleisters van Cornwall te bekijken. Het ene
weggetje is nog kleiner dan de volgende. Dat
is nog verrekte lastig om links te rijden en
volledig blind de bochten in te duiken.
Gelukkig kan je niet van de weg raken, er
staan hoge muurtjes om je binnen de lijntjes
te houden. Een soort bowlingbaan voor
beginners. Op zondag geeft Sascha een
spoedcursus club vasthouden op de lokale
golfbaan. Al snel zien we eruit als
professionals. Niet zozeer als golfers, meer als
houthakkers. Ballen vliegen heen en weer
over de baan en langs de spelers, uiteindelijk
halen we toch de laatste hole; 83 slagen op
een baan van 27 is ook prima gedaan Bert.

Het
bootje
wordt
niet
gevonden.
’s Avonds mag ook Daniel aan de bak. VoiceMarshalling bij nacht boven Predannack
Airfield. Een mooie historische plek waar veel
vluchten vandaan zijn vertrokken in WWII.
Daniel heeft helaas geen tijd om lekker rustig
om zich heen te kijken want hij moet meteen
aan de bak. Sascha had een aantal mooie
oefeningen en demonstraties voor Daniel in
petto en gelukkig ging het allemaal goed zodat
hij de volgende dag zijn check voicemarshalling mocht gaan doen.
Dinsdag 12 juni – Voice-Marshall check.
Voor Tim en Bert is er vandaag niet zoveel te
doen. Vandaag is er geen oppervlaktedreiging
en de berichten voor de war van donderdag
zijn er ook nog niet dus er kan even rustig
teruggekeken worden op de SURFEX van de
vorige dag. Voor Daniel staat er wel nog wat
belangrijks op het programma, de VM-check.
En deze was gelukkig weer in het donker.
Mark vond het een goed idee om de invulling
volledig over te laten aan Daniel zodat het zijn
eigen schuld zou zijn als het te makkelijk dan
wel te moeilijk was. Gelukkig had Daniel een
plan wat goedgekeurd werd door Mark, maar
Wesley besloot er nog wat aan te sleutelen
zodat het iets uitdagender zou zijn.
Uiteindelijk is het voor iedereen een leuke
sortie geworden waarbij we het hele veld voor
onszelf hebben. Alle vinkjes kunnen gezet
worden zodat er een klein stukje syllabus
afgerond wordt.

Maandag 11 juni – De eerste warfare serial.
Op maandagavond is de eerste Surfex voor
Tim en Bert gepland. Het is niet druk in de
areas, het stafschip is in zijn eentje. Dat doet
niets af aan de dreiging of de voorbereidingen,
je moet natuurlijk wel weten wat je kan
tegenkomen. Bij het opstarten hebben de
beide kisten er blijkbaar geen zin in. De een
komt met een verstopt oliefilter, de ander
heeft issues met de hydrauliek. Het ziet er
even naar uit dat beide kisten niet gaan
vliegen, maar de hydrauliekproblemen
worden redelijk snel gevonden en opgelost.
Dan maar met een, het is beter dan niets.
Jammer Tim, deze is voor Bert. Er is een
doelschip aanwezig in de area die wij moeten
vinden zodat het stafschip deze kan
uitschakelen. Dit is waar de helikopter een
ideale sensor voor is. Het schip is de baas en
verzint het grote plan waar we de oorlog mee
gaan winnen. Misschien winnen we de oorlog
wel met een ander schip; HMS St. Albans is
nog aan het begin van zijn opwerktraject, het
plan is dan ook nog niet geheel overtuigend.

Woensdag 13 juni – No fly day.
Ook op Culdrose doen ze dus aan safety
standdown dagen. Blijkbaar zijn ze het
vergeten te vertellen aan de talrijke
vliegtuigspotters die op de spottersplaats
geduldig staan te wachten. Terwijl de Britten
om ons heen druk bezig zijn met briefings,
lessen en drills hebben wij mooi de tijd om
ons voor te bereiden op de donderdag: de
traditionele FOST Weekly War. Alle warfares
komen in deze 6 uur durende oorlog bij elkaar,
26

wij concentreren ons alleen op het
oppervlakte gedeelte. Nadat alle Powerpoints
en briefingsheets zijn gemaakt beproeven wij
ons geluk wederom op de golfbaan. Bert slaat
een nieuwe bunker op hole 2, Daniel bekijkt
een steen en een ijzer 7 van dichtbij en Tim
vindt een mooie plek in de brandnetels om
een bal vandaan te halen. Toch hebben we
wat geleerd; Daniel slaat een par en bijna een
birdie.

oorlog om de meegereisde DHC VIPs af te
zetten op het stafschip. Een deklanding op de
High Value Unit zit er helaas niet in, zij is druk
bezig met trials. In de achtermiddag is het tijd
voor slope-landingen op Halzephron, een
prachtige klif waar je met andere
omstandigheden te maken krijgt als boven
area A op MVKK. Een en ander wordt nog
uitdagender gemaakt door 5 fotografen en
een wandelpad in de area.

Donderdag 14 juni – Weekly War 1.
Het nieuwe vliegdekschip van de Britten doet
deze oorlog mee, HMS Queen Elizabeth.
Eerder in de week waren er al mooie foto’s
van haar gemaakt, misschien pikken we nog
een deklanding mee tijdens de oorlog. Met
beide kisten duiken we in de oorlog die
redelijk uneventful verloopt; er doet vandaag
geen doelsschip mee dus we hebben niets
fysieks om te zoeken. Deze vlucht draait om
procedures en informatie uit de brown
envelope. De 325 keert eerder terug uit de

Voldoende leermomenten en een hoop mooie
foto’s later keert Daniel terug naar Culdrose.
Vrijdag 15 juni – Tetris.
De VIPs moeten worden afgezet op het
vliegveld van Newquay, een mooi klusje voor
Bert. Er gaat niet veel bagage mee, maar
datgene wat wel meegaat moet natuurlijk
goed worden vastgezet. De kist wordt naar
het platform gereden terwijl Bert achterin de
bagage opstapelt. Een cargo net is niet nodig,
met een paar straps moet dat wel lukken.
Nondeju de straptas ligt nog in de container.
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Uiteraard is de kist achterop het platform
neergezet waardoor het nog rennen en
aanpoten is om alles op tijd vast te krijgen. Op
de terugweg van Newquay vliegen we langs de
noordkust via St. Ives terug. De kust is bezaaid
met prachtige stranden, golfbanen en al dan
niet verlaten kleine vliegveldjes. Eentje is nog
in gebruik; een microlight wil daar net
vertrekken. Dat ding is zo klein, we zien hem
nauwelijks staan op de kleine runway. De
Britse piloot is net zo hoffelijk als ze zijn in het
verkeer, hij laat ons eerst voorbij vliegen.
Terug op 820 Squadron lopen alle Britten in
volledig CBRN pak inclusief gasmasker.
Misschien moet Friso de volgende keer maar
eerst naar buiten lopen voordat hij gaat
afblazen.
Aangezien de slope-landingen van Daniel op
niveau zijn mag hij nu aan confined area’s
beginnen en Predannack is daar een mooie
plaats voor. En bij daglicht blijkt het inderdaad
een mooi historisch veld te zijn. De eerste
confined wordt 2 keer verkend en zowel Thijs,
die vliegt, als Daniel hebben de details van de
spot in hun hoofd. Na 2 bochtjes linksom
stuurt Daniel dan ook keurig de heli naar de
verkeerde spot. Gelukkig moet je fouten
maken om van te kunnen leren en dat is bij
deze wel heel duidelijk gelukt. De rest van de
sortie gaat een stuk beter en we hebben een
paar mooie landingen gemaakt op leuke
confineds.

in Helston proberen we te gaan eten bij een
erg goed aangeschreven restaurant, maar ook
vandaag zit die tent wederom afgekegd met
gasten. Kennelijk is het eten daar dus echt
goed. Ze bezorgen gelukkig wel bij de lokale
inn er tegenover, dan maar een potje voetbal
kijken. Een van de stamgasten denkt dat wij
Duitsers zijn, ook al is hem pas 16 keer verteld
dat we Nederlanders zijn. Komt misschien
doordat Duitsland ook de wedstrijd speelde,
dat had verder niets te maken met de
hoeveelheid bier die de beste man reeds tot
zich had genomen. Na de wedstrijd wensen
we hem een auf wiedersehen en gaan we
terug naar het hotel, op naar alweer de laatste
week.
Maandag 18 juni – Colorstate Red.
In de ochtend hangt er een dikke laag
bewolking vlak boven het vliegveld. Dat
voorspelt niet veel goeds voor de rest van de
dag… Iedereen wordt naar het vliegveld
geroepen om nog voor het slechte weer uit
een aantal vluchten te kunnen doen, maar het
slechte weer komt nog eerder aan dan
verwacht Een muur van mist rolt vanaf zee de
heuvels in en bedekt Culdrose onder een dikke
laag mist. Er staan twee NH90s op het
platform geparkeerd, maar je ziet ze niet meer
staan. “Is die deur van dat ding al
dichtgedaan?” Ja goeie vraag, je ziet het
platform niet eens meer vanaf de
parkeerplaats. De weersverwachting wordt er
niet beter op, en er wordt besloten om het
hele programma voor maandag te schrappen.
Dit geeft wel wat ruimte voor de volgende
voorbereidingen, en we rijden naar Falmouth
om een foto te laten afdrukken op groot
formaat. Gek genoeg is het weer in de rest van
Cornwall uitstekend. Prima zicht en verderop
zelfs blauwe lucht. Op de terugweg rijden we
vlak bij Helston weer de dikke mist in.

Weekend 16/17 juni – Newquay.
De instructeurs gaan op zaterdag in Newquay
kijken. “Dat is gaaf, dat is het Engelse
Chersonissos,” aldus de redders. Ik dacht altijd
dat Chersonissos zelf al het Chersonissos van
Engeland was. Of Malta. We gaan dus mee
naar Newquay onder dreiging van de statue
rule. Newquay is inderdaad een dorpje waar je
je uitstekend kan vermaken. Autorijden is wel
wat lastiger voor de Engelsen doordat er her
en der wat Nederlanders stil blijven staan op
een zebrapad terwijl de rest door loopt. Terug
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Dinsdag 19 juni – Colorstate Amber, forecast
Red.
Bij het openen van de gordijnen van de
hotelkamer is het al duidelijk; vandaag gaat er
waarschijnlijk niet worden gevlogen. De mist is
nog alom aanwezig. Ook al klaart het aan het
begin van de middag iets op, het is niet goed
genoeg voor ons. De voorbereidingen voor de
oorlog van donderdag zijn zelfs al bijna af nu,
tevens is het een goed moment om te
beginnen met het schrijven van dit stuk.
Morgen hopen we toch echt weer te gaan
vliegen, we zijn hier niet gekomen om zielig
van achter de ramen naar het schijtweer te
kijken.

mag in het donker terug naar Halzephron voor
slope-landingen. Het zijn fantastische goggle
omstandigheden en dat maakt het dan ook
erg leuk om te doen. De verschillen in het
terrein zijn eigenlijk nog beter te herkennen
als bij daglicht en zonder grote problemen
doen we dan ook 12 landingen met slopes in
alle mogelijke richtingen. Gelukkig nog wel
een vlucht gedaan deze week.
Donderdag 21 juni – Weekly War 2.
Helaas geen extra eenheden in deze oorlog,
HMS St. Albans is in haar eentje. Met twee
kisten gaan we de oorlog in. In het begin is er
nog een Britse Merlin Mk.2, maar die houdt
het na een pax transfer voor gezien. Alleen wij
dus. En verdomd dat lijkt de boot van Smit
wel; beter bekend als het beruchte doelsschip
van de FOST. Hij doet blijkbaar dus toch mee.
Beetje jammer dat hij al gevonden is. Dan
maar weer de papieren oorlog uit de bruine
envelop spelen. Even doen we nog mee met
de onderwater dreiging, maar ook die is
volledig gesimuleerd. Een Weekly War is toch
leuker met meer schepen in de Task Force en
echte eenheden die de dreiging spelen. Na
een paar uur keren wij weer terug naar

Woensdag 20 juni – Driemaal is scheepsrecht.
Dit moet geen gewoonte gaan worden, die
mist. De Britten zeggen zelf al dat ze op
jaarbasis zo’n 80 dagen niet kunnen vliegen
vanwege het weer. We geloven ze op hun
woord. In de loop van de middag klaart het
dan eindelijk op en kan er weer gevlogen
worden. Gelukkig zijn de vooruitzichten voor
donderdag goed, anders waren we donderdag
al
naar
huis
gevlogen.
Daniel kan ’s avonds nog wel vliegen en hij
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Culdrose; de 325 neemt een Precision
Approach onder begeleiding van de radar van
het vliegveld, de 233 vliegt een rondje langs
Rosemullion
Head, Lizard
Point
en
Halzephron.
Er waren ook nog een aantal liefhebbers om
mee te vliegen en dit zou onder begeleiding
van Jan gebeuren. Sascha besluit echter om de
PAX-en aan Daniel toe te vertrouwen en Jan
eindverantwoordelijke in de cabin te maken.
Het goede voornemen om niet iedereen los te
laten lopen in de cabin liet ik algauw los en de
specifieke uitdagingen van een groep kwamen
algauw boven water. Gelukkig vliegen we een
mooi rondje langs de kust via Halzephron,
Lizard en wat andere hoogtepunten tot
Falmouth en weer terug. ’s Avonds eten we
met alle operators en instructeurs nog een
laatste keer in de May Tree. Als toetje nemen
we allemaal de Eton Mess waarna de laatste
restjes overgebleven glazuur van het gebit af
springen.

Vrijdag 22 juni – Another 45 miles.
Tim is ingedeeld om een auto terug te rijden
naar Nederland, Bert en Daniel vliegen terug.
Vroeg in de ochtend worden beide kisten
weer volgeladen met barang, gelukkig wel
ietsje minder dan op de heenweg. We nemen
praktisch dezelfde route als op de heenweg,
op RAF Odiham stoppen we voor een
tankbeurt. Ondertussen ontvangen we de
eerste foto’s van de PNOD karavaan die of
met pech langs de weg staan of op de M4 in
een gigantische file zijn terechtgekomen. De
Noordzee steken we over op het smalste stuk,
via Dover naar Koksijde. Dan is de
Nederlandse kust toch nog best lang, je denkt
er al bijna te zijn maar het is toch nog een uur
vliegen naar De Kooy. Om half 3 komen we
dan eindelijk weer terug op De Kooy. In
recordtempo worden de beide kisten
uitgeladen en in het hok gezet. FOST was fun,
volgende keer wel wat meer oorlog a.u.b.
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BVP 3 ‘Swordfish’ a/b Zr. Ms.
Friesland-SSCG3
Zondag 24 juni jl. is een deel van BVP3
geëmbarkeerd aan boord van het schip en de
rest is met de N175 opgevlogen. Wat direct
opviel was de enorm positieve sfeer aan
boord. Van de commandant tot aan de
matroos takenboeker is iedereen welwillend
om te helpen en werden we met open armen
aan boord ontvangen.
In deze editie neem ik jullie mee in de
ervaringen van onze twee deployments,
Station Schip Caraïbisch gebied (SCCG) en
Standing NATO Maritime Group (SNMG). Zij
hebben eigen ervaringen gebundeld en
ingestuurd om te publiceren. Als SSM van het
860SQ ben ik er trots op dat leden van de
VE/BVP de tijd nemen om periodiek een
nieuwsbrief te schijven en hiermee de eigen
ervaringen delen met het squadron.

De SARC4 en transit richting Caribisch gebied
stonden in het teken van opwerken middels
flyexen, VERTREP met de DMAN, hijssorties,
disaster relief tijdens de DISTEX in Plymouth,
maar ook het trainen van airborne use of
force, waarmee we inmiddels enkele mooie
resultaten behaald hebben. Verder zijn er een
aantal scenario’s doorlopen, zoals een
vluchtelingenrol en detainee rol Het schip
werd
hierna
zonder
problemen
missiespecifiek inzetgereed verklaard.

André Grüning

Vertrep met de Zr. Ms. Karel Doorman
31

Hierna volgde een welverdiend havenbezoek
aan Antigua gevolgd door wederom een DCCG
patrouille nabij de bovenwindse eilanden.
Vervolgens hebben we genoten van een
havenbezoek San Juan, Puerto Rico, waarna
we hier onze airborne use of force certifcering
hebben doorlopen met het USCG LEDET team
aan boord voor onze CTG 4.4 inzet, waarbij
samengewerkt wordt om de drugshandel in
het Caribisch gebied een halt toe te brengen.
De afgelopen 6 weken hebben wij met het
LEDET team rondgevaren met gedurende deze
periode nog een mooi havenbezoek aan Costa
Rica en een refuelstop F44 in Colon, Panama.
Gedurende deze patrouille hebben we
wederom een groot succes geboekt. Helaas
mogen momenteel de details van deze case
nog niet vrijgegeven worden tot het
persbericht officieel uitgegeven is.

Om de BVP verder te integreren binnen de
scheepsbemanning is er een MLD ochtend
gehouden om de bemanning nader kennis te
laten maken met de heli onder het genot van
een bakkie en een koekje en dat uiteraard in
tropische omstandigheden.
Op Curacao aangekomen vielen we direct met
onze neus in de boter tijdens de ‘Velas Latino
America Curacao”, oftewel een soort sail
Curacao met een groot aantal tallships. De
NH90 stond te shinen op het helidek en werd
druk bezocht. Met al het represmateriaal wat
door de BVP geregeld was op voorhand
werden vele mensen gelukkig gemaakt!

Momenteel zijn wij nog steeds onder CTG 4.4
aan het patrouilleren en zullen we aankomend
weekend gaan genieten van R&R op Aruba.

De strijd tegen drugssmokkel ….
Na de sailout van de tallships is ook de Zr. Ms.
Friesland op patrouille gegaan voor de Dutch
Caribbean Coastguard en niet zonder
resultaat. Na een ‘sneak and jump’ op een
Venezolaanse bark werd de eerste 426 kg
cocaine buitgemaakt en enkele dagen later
heeft onze marksman een Go Fast tot stoppen
gedwongen door beide buitenboordmotoren
met 4 voltreffers uit te schakelen.

Wij hopen dat u middels dit korte reisverslag
een beetje een indruk heeft gekregen van
onze ervaringen in de West.

Groeten van de VE3.
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Vluchteenheid 5 a/b Zr. Ms. De Ruyter SNMG 2

Middellandse Zee te monitoren. Hier hebben
de uitstekende sensoren en het grote bereik
van de NH90 duidelijk het verschil gemaakt.
Aan boord werd de NH90 dan ook wel
“Gamechanger” genoemd.

Vanaf 26 juni maakt vluchteenheid 5 met de
NH90 aan boord van Zr.Ms. De Ruyter deel uit
van de Standing NATO Maritime Group 2. De
SNMG 2 taakgroep bestaat naast het
vlaggenschip Zr.Ms de Ruyter ook nog uit HS
Elli, HMCS Ville de Quebec en ESPS Cristobal
de Colon. Tijdens de verschillende oefeningen
waar de taakgroep aan meedoet worden er
regelmatig nog meer schepen uit bijvoorbeeld
Turkije, Griekenland, Roemenië en Bulgarije
tijdelijk aan de taakgroep toegevoegd.

Gedurende de eerste helft van deze SNMG 2
reis is de NH90 praktisch continu inzetbaar
geweest. Dit is volledig te danken aan de inzet
en creativiteit van de boordvliegtuigploeg. De
BVP heeft meerdere malen vanuit volledig
verslagen positie de NH90 toch weer in de
benen gekregen.

Het eerste deel van de reis stond in het teken
van een periode van drie weken aanwezig zijn
in de Zwarte Zee. Tijdens deze Zwarte Zee
periode is er door de Taakgroep met
verschillende omliggende landen geoefend en
heeft de NH-90 zijn kracht wederom getoond
tijdens de onderzeebootbestrijdingsoefening.
Tijdens een aantal van deze oefeningen vloog
er ook een US Navy P8 Poseidon rond waar de
NH90 perfect mee samen heeft gewerkt.
Naast deze oefeningen in het hoogste
geweldspectrum heeft de NH90 ook
regelmatig gevlogen ten behoeve van ISR
(Intelligence, Surveillance & Reconnaissance)
en ter vergroting van de Situational
Awareness van de SNMG 2 taakgroep.

De komende maanden staan in het teken van
het normale SNMG 2 programma. Dit
betekent deelnemen aan verschillende
internationale oefeningen en havenbezoeken
op exotische locaties. De vluchteenheid gaat
dit tweede deel van de reis dan ook met
vertrouwen tegemoet.

Na het afronden van de Zwarte Zee periode is
SNMG 2 ingezet om een grote oefening van de
Russische vloot in het oosten van de

Groeten van de VE5.
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Vliegveiligheid Uitrusting
Op deze 8 koppige afdeling worden alle vlieger
uitrustingstukken onderhouden/gerepareerd
en geïnspecteerd. Tevens worden de VVU
pakketten die aan boord mee moeten daar
gereed gemaakt. Tijdens lange reizen wordt
de vlieguitrusting tussentijds door een
inspectieteam van VVU nagekeken en daar
waar nodig gerepareerd.
Verdere productie, inspecties en onderhoud:
 Inspectie en reparatie Waterdichte
vloeren oftewel Seatray’s (mogelijk in de
toekomst ook de productie hiervan)
 Productie,
reparatie
en
inspectie
Waterdichte stoelhoezen (voor een natte
zwemmer bij hijsen water)
 Inspectie Helikopter Underslung artikelen
 Inspectie Helikopter afdaalmiddelen
 Inspectie en reparatie Flotaion gear NH90
 Inspectie en reparatie NH90 stoelen
 Productie,
reparatie
en
inspectie
Soundproofing NH90
 Productie (naam)badges
 Productie van overige toepassing ter
ondersteuning van de operaties van het
860 Sqn.

De Onderhoudsdienst binnen 990 squadron
Als kersverse hoofd van de afdelingen van PVE
Onderhoud van het 990 squadron is mij
gevraagd iets te schrijven voor het nieuwe
personeelsblad voor de MLD communie.
Ik ben niet nieuw in de organisatie want heb
inmiddels al 30 jaar MLD op mijn naam staan.
In deze tijd heb ik veel zien veranderen. Menig
reorganisatie is aan ons voorbijgetrokken en
heeft iedere werkplek (en zelfs een vliegveld)
van de MLD geraakt. In al die jaren heb ik wel
kunnen concluderen dat er geen reorganisatie
ooit is afgemaakt. Ook bij de afdelingen waar
ik nu de leiding over mag geven heeft er het
nodige de revue gepasseerd.
Collega’s zijn hier gekomen en gegaan maar er
is nog wel steeds een vaste club die deze
veranderingen hebben overleefd. Die collega’s
ken ik dus al sinds het moment ik hier als
matroos binnenstapte. Ik heb enorm respect
voor de mentaliteit bij deze groep mensen die
nu de onderhoudsafdeling vertegenwoordigen
en nog steeds, ondanks al die onzekerheid
waar ze af en toe mee geconfronteerd
werden, enorm gedreven en loyaal zijn.

Fastrope – voor snelle inzet van de MARSOF
Plaatwerk/Composiet afdeling
Met het uitdiensttreden van de Lynx en de
komst van de NH90 hebben we de
aandachtsgebieden moeten aanpassen. Van
een geklonken aluminium frame zijn we
overgestapt op een gelijmd airframe die
voornamelijk van composiet materiaal is
gemaakt.

De huidige onderhoudsafdeling van 990 is als
volgt opgebouwd:
 VVU (Vliegveiligheid Uitrusting). In
MLD termen de ROM.
 Plaatwerk en composiet afdeling.
 Signmaking
 Spuiterij/Oppervlaktebehandeling
 Bandenshop
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De
plaatwerker
is
bijgeschoold
op
composietverwerking
en
het
nieuwe
personeel zal voornamelijk composiet worden
opgeleid. Hiervoor gaan we nog wel een kleine
opleiding tot plaatwerker ontwikkelen omdat
beide vaardigheden noodzakelijk zijn. De
nadruk ligt zoals te verwachten was wel op de
composiet reparaties. Op dat gebied zijn onze
vier specialisten zich nog steeds verder aan
het ontwikkelen.

Spuiterij/Oppervlaktebehandeling
Deze afdeling vergt weinig uitleg. Iedere
MLD’er kent deze al van oudsher.
Er zijn in de afgelopen jaren wel al meer
beperkingen gekomen omdat er betere
inzichten zijn gekomen over de stoffen die
daar zoal verwerkt werden en worden.
Denk aan Chroom-6 en alle andere CMR
(kankerverwekkende) stoffen.
De huidige spuiterij mag, tot grote ergernis
van de spuiters Victor en John, nog maar voor
een paar verfsoorten worden gebruikt wat
inhoud dat er regelmatig met een kwast of
roller gewerkt moet worden. Ik hoop volgend
jaar of in 2020 een nieuwe componenten
spuiterij te mogen openen waarin alles weer
verwerkt kan en mag worden. Dat moment zal
zeker onder het genot van een drankje gevierd
gaan worden.

Signmaking
Onze meester-schilder Victor is zich in de loop
der jaren gaan verdiepen in het ontwikkelen
en produceren van bestikkering. Het is
toegestaan om de belettering en overige
signalen die op de helikopter aanwezig zijn in
stikkervorm aan te brengen in plaats van deze
met verf op te brengen. Die ontwikkeling
heeft een vlucht genomen omdat men er
achter kwam dat er een veel groter
toepassingsgebied bleek te zijn.
Iedere BVP die aan boord gaat vindt het ook
leuk om een eigen stikker voor een grote reis
te bedenken en de signmaking produceert
deze voor ze. De producten van Victor zijn
daarom
zeer
waarschijnlijk
mondiaal
verspreid.

Bandenshop
Ter ondersteuning aan het 860 Sqn en
LCW(Logistiek Centrum Woensdrecht) hebben
wij de banden wisselingen op ons genomen.
De B1 (TDV) monteurs kunnen beter hun tijd
besteden aan lijnonderhoud aan de NH90. Die
hebben daar al de handen vol aan.
Zoals we gewend zijn bij de MLD is dit een
club met zeer vakbekwame mensen die
kunnen maken wat ze zien. Als manager van
deze club mensen realiseer ik mij dat ik het
getroffen heb hier deelgenoot van te mogen
zijn.
Ik hoop van harte nog een flink aantal jaren in
deze mooie omgeving door te mogen
brengen.
Voor alle (oud) MLD lezers
Fair winds and following seas!
LTZ2 (TD) Bart Kaan

Een sticker van Boordvliegtuigploeg 5
“de Barracudas”
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Nieuws uit onze Traditiekamer
Het ontstaan van het Maritiem
Vliegkamp De Kooy

De keuze viel uiteindelijk op een verzande baai
aan de zuidzijde van Texel, De Mok. Deze
Mokbaai werd uitgediept en vergroot om de
watervliegtuigen (uitgerust met drijvers), die
konden starten en landen op de Texelstroom,
beschut af te meren. Voor de landvliegtuigen
werd een provisorische startbaan aangelegd
op de naastgelegen Texelhors.
Dit
opgespoten stuk strand bleek hiervoor echter
al snel ongeschikt te zijn omdat de wielen van
de kisten wegzakten in het rul geworden zand,
waardoor er diverse over de kop sloegen. Er
werd dan ook naarstig gezocht naar een
andere lokatie in de buurt van Den Helder. De
polder ’t Koegras, even ten zuiden van de
Stelling leek goed geschikt en op 7 oktober
1918 werd het marinevliegkamp De Kooy in
dienst gesteld. Hierdoor kon het bestaande
marine detachement in Soesterberg (uitgerust
met landvliegtuigen) worden opgeheven,
waarmee de marine ook letterlijk afstand nam
van de Luchtvaartafdeling (LVA) van het leger!

Een eeuw geleden – op 7 oktober 1918 – werd
het oudste nog bestaande vliegkamp, het
Marinevliegkamp De Kooy in dienst gesteld.
De, het jaar daarvoor opgerichte Marine
Luchtvaartdienst beschikte toen al over drie
andere vliegkampen: Schellingwoude onder
de rook van Amsterdam (1916), De Mok op
Texel (1917) en Veere op Walcheren (juni
1918). De eerste ideeën over een vliegkamp
voor de eigen vliegdienst van de marine
gingen uit naar een locatie in de buurt van de
thuishaven voor de vloot, Den Helder. In
opdracht van de marinestaf gingen in juni
1915 de twee enige gebrevetteerde marine
vliegers, Thomson en van Steijn, vergezeld van
een bouwkundig ingenieur op zoek naar een
geschikt terrein. De zoektocht (uitgevoerd per
fiets!) voerde naar het toenmalige eiland
Wieringen waar een drietal lokaties werden
bekeken, maar alle werden ongeschikt
bevonden.

Twee van Berkel WA’s boven het Marsdiep
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Op De Kooy werden alle opleidingen (vlieger,
waarnemer, vliegtuigkonstabels enz maar ook
van technisch personeel) ondergebracht en
spoedig daarna ook alle onderhoudsfaciliteiten. Daarvoor werd zelfs de marine
hangaar van Soesterberg verhuisd, want het
budget was krap. Het was ieder
krijgsmachtdeel voor zich, zomaar iets
schenken aan de concullega’s was niet aan de
orde.

Het technisch personeel voor de vliegdienst
kwam aanvankelijk voort uit de verschillende
dienstvakken bij de vloot: torpedomakers,
machinedrijvers,
monteurs
en
scheepstimmerlieden.
Stuk
voor
stuk
specialisten die hun vak verstonden en zich
gaandeweg specialiseerden in de nieuwe
technologische eisen en technieken die de
luchtvaart stelde, al vergde dit vaak een lange
stageperiode.
Zij
werden
met
een
aantrekkelijke tekenpremie ondergebracht in
een specifiek korps vliegtuigmakers, waarin
ook vakbekwame burgers in de rang van
sergeantvliegtuigmaker konden toetreden. Er
kwamen drie categorieën: metaalbewerkers,
houtbewerkers en bekleders.

Werkplaats bekleders omstreeks 1920

De Kooy was een overigens goede keuze,
stelde het kamerlid Ch. van de Bilt wat later
vast, want het had grote voordelen boven
Soesterberg, met name omdat de remous
(turbulentie wegens opstijgende warme lucht)
ontbrak. Daar hadden namelijk de lichte
vliegtuigen van hout en linnen veel last van:

Op de Kooy kregen vliegtuigmakers ook
theoretisch onderricht. In de Traditiekamer
bevind zich nog een lesdictaat uit 1923.

“De kop van Noord-Holland is vrij boomloos.
Bekend is het gezegde dat een paard uit ’t
Koegras schrikt als het een boom ziet. Maar
die boomloosheid is juist een voordeel voor
een vliegveld. Aan De Kooy kan men ’t hele
jaar door vliegen, men heeft er een zeer
gelijkmatige lucht. In de zomer ligt men alleen
van elf tot drie stil. Te Soesterberg vliegt men
tussen negen en zes in de regel niet. Men
heeft er geen last van zogenaamde remous.”

Al snel groeide de onderhoudsfaciliteiten op
De Kooy uit tot een alom gerespecteerde
organisatie, waar in de jaren tussen beide
wereldoorlogen (het zgn. Interbellum) zelfs
eigen vliegtuigen werden geproduceerd onder
leiding van de bevlogen officier MSD (marine
stoomvaartdienst) Kramer, naamgever van
een van beide hallen van de Traditiekamer.
Hierover kunt u in het volgende nummer lezen
Anne van Dijk

Met de komst van zwaardere vliegtuigen kon
er na een aantal jaren zonder al te veel kans
op “kraakjes” ook ’s middags worden
gevlogen.

Vz. Stichting vrienden van de Traditiekamer
MLD
Bron: Een eeuw Marineluchtvaartdienst
37

Wist u bijvoorbeeld
 dat LTZ2 van Steijn de eerste
gebrevetteerde marinevlieger was? Hij
moest zelf zijn vliegopleiding bekostigen!
 dat tijdens de Duitse inval op 10 mei 1940
een Fokker T-VIIIw van de MLD vanaf het
strand
van
Scheveningen
onder
vijandelijk vuur wist te ontsnappen naar
het Engelse Brighton, met aan boord de
ministers van Koloniën en van
Buitenlandse zaken
 waarom
de
oudste
Nederlandse
squadrons VSQ320 en 321 marinesquadrons (dus MLD) werden en geen
landmacht of luchtmacht-squadron?
 dat de heldhaftige marinevlieger uit
Soldaat van Oranje LTZ Heye Schaper
(MWO) na WO II de eerste VOMLD werd
en daarna de tweede bevelhebber van de
in
1953
opgerichte
Koninklijke
Luchtmacht?
 dat het rampzalige bombardement van
het Haagse Benoordenhout in 1944 door
geallieerde vliegtuigen de schuld was van
een eigenwijze Engelse stafofficier die de
waarschuwing van een Haagse officier
van 320 Sq in de wind sloeg?
 Dat de MLD als eerste krijgsmachtdeel
met
helikopters
experimenteerde,
waardoor met de S-51 Jezebel tijdens de
Watersnoodramp in 1953 vele tientallen
mensen konden worden gered?
 Dat de MLD als enige naval air service ter
wereld 30 jaar lang met de Lynx zeer
succesvol nachtelijke dipping-operaties
met een single pilot en een speciaal
opgeleide tacco heeft uitgevoerd,
waardoor dit concept nu ook is
overgenomen door andere gebruikers
van de NH90 ?
 dat………..

Een eeuw Marineluchtvaartdienst
In de Albatros kunt u regelmatig lezen over de
roemruchte geschiedenis van de MLD. Een
geschiedenis waarvan u ook deel uitmaakt,
want geschiedenis is immers nooit af….

Omslag “ een eeuw Marineluchtvaartdienst”

Ter gelegenheid van de viering van het
eeuwfeest van de MLD is vorig jaar het boek
“Een
eeuw
Marineluchtvaartdienst”
verschenen, geschreven door een viertal
prominente oud-MLD’ers. De chronologische
beschrijving van de historie van de MLD is
doorspekt met tal van vaak unieke foto’s en
vele sea-stories, waarin de belevenissen van
de mens in de MLD - onze voorgangers centraal staan.
Het bevat ook veel nieuwe bevindingen, zelfs
voor mensen die dachten dat zij het meeste al
wel wisten.
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Zo zou ik nog wel even door kunnen gaan,
want het boek van ruim 450 pagina’s bevat tal
van dergelijke wetenswaardigheden en seastories, die soms de verbeelding tarten.

Door dit boek bent u bij tot medio 2017, de
rest van de geschiedenis schrijft u momenteel
zelf……..
Dit luxe ingebonden boek in full colour met
een omslag van Leentje Linders is verkrijgbaar
bij de Traditiekamer MLD voor 49,90 €

Voor iedere MLD’er (militair of burger) die
meer wil weten over zijn “roots” is dit boek
een must, al was het alleen maar om er de
krenten uit de pap uit te pikken en te
gebruiken als naslagwerk.

Meer
hierover
kunt
www.traditiekamermld.nl

Ook de recente geschiedenis lijft niet
onvermeld, zoals de kapingsoperatie van de
Taipan en de geslaagde eerste operationele
inzet van de NH90.

u

Anne van Dijk

Een tweet van Admiraal Kramer
Na afloop van een werkbezoek aan ons MVKK
heeft de Commandant Zeestrijdkrachten, de
Admiraal Rob Kramer een twitterbericht
geplaatst om zijn ervaringen te delen met een
ieder die zijn account volgt. Zijn tekst;
Net werkbezoek aan Marine Vliegkamp de
Kooy afgerond. Hoewel de NH90 helikopter
en haar bemanningen onderdeel uitmaken
van het Defensie Helikopter Commando
(DHC), blijven mijn Marine mensen ook
onderdeel van de Marine Luchtvaart Dienst
(MLD). Trots op deze mannen en vrouwen;
NH90 game changer!
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lezen

op

Onze veteranen van de MLD
De veteranen van onze Marine Luchtvaartdienst
vertegenwoordigen
ons
bij
herdenkingen, veteranendagen en natuurlijk
bij groot ceremonieel van de MLD. Zo was er
ook een kleine afvaardiging tijdens de laatste
Groepsoudste MLD overdracht.
De kracht achter (of eigenlijk voor) deze groep
is de heer Dirk Megchelse.

Samen zijn, bijpraten, trots en respect hebben
voor elkaar! Mooie verhalen van de grote MLD
in de tijd van de Karel Doorman, de jagers, de
grote vliegboten en de eerste helikopters.

Als D-day veteraan, Nederlands Nieuw
Guinnea veteraan of uit de tijd van de koude
oorlog. Iedereen gelijk: MLD’er voor het leven!
Wilt U zich ook aansluiten als veteraan van de
MLD en na uw FLO als ambassadeur van de
MLD onze trots delen, neem dan contact op
met de Chef der Equipage MLD Henri
Zuiderduin of direct met de heer Dirk
Megchelse.
De heer Dirk Megchelse voorafgaand aan de
100 jaar MLD herdenking

Het peloton MLD veteranen aangetreden voor het ceremonieel naast de Alle Hens op 100 jr. MLD
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Als onderdeel van de MiLu (Militaire Luchtvaart) veteranen, rechtsvoor de MLD-vlag drager, Rob
Varkevisser met onze veteranen erachter, op de Nederlandse Veteranendag. Trots!!!
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De eerste dagen van de Kooy op schrift

08 oktober 1918: ….. LTZ2 Doorman lest op Farman vliegtuigen …..
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Personele ontwikkelingen
Per 29-01-2018, tot SMJR, René Baak
Per 03-02-2018 tot SGT, Marco Langeweg
Per 05-02-2018 tot LTZ2, Frank Raadsheer
Per 01-03-2018, tot LTZ2, Dirk Posthuma de
Boer
Per 03-04-2018, tot S04 IBBAD, Dennis
Schoonbeek
Per 27-04-2018, tot LTZ2oc, Christiaan
Knijnenberg
Per 14-05-2018, tot S03 IBBAD, George
Flamand
Per 01-06-2018 tot SMJR, Willem Ceelie
Per 01-06-2018, Tot SMJR, Alex Penninkhof
Per 26-06-2018, tot SGT, Tim Vellema
Per 01-07-2018 tot KAPT, Bram Coorens
Per 25-07-2018, tot SGT, Daniel van Uitert
Per 01-09-2018 tot LTZ2, Edwin Loesberg
Per 01-09-2018 tot LTZ1, Willem van Weerdt
Per 10-09-2018, tot LTZ2oc, Miriam Hopman
Per 13-09-2018, Tot AOO, Peter Scholte
Per 21-09-2018, Tot MATR2, Mireille Klijn
Per 01-10-2018, tot AOO, Marcel Hilberts
Per 01-10-2018, tot S04 IBBAD Dyonne de
Greeuw
Per 01-11-2018, tot AOO, Tom Keur
Per 01-11-2018, tot SGT, Vincent Klaasen

Nieuw op MVKK (2018)
Op 7 squadron;
SGTODOPS van Aalst
KPLODOPS Collé
KPLTD de Grijze
LTZ2oc Hoogland
LTZ2oc Hopman
LTZ3V Keddeman
MATR2LDA Klijn
LTZ1V van Kralingen (terug van weggeweest)
KPLODOPS de Laat
LTZ3V Legêne
LTZ2V van Loenen
LTZ2TD Potters
KPLTD Smeets
KPLTD van Broekhoven
KPLTD Mastenbroek
KPLTD Giesen
KPLTD Lemmens
KPLTD Zomerdijk
KPLTD Reijnen
Dhr. de Vogel
Op 990 squadron;
Mw. de Greeuw
VDG Oussoren
LTZ2 Kurver
MARN 1 ALG. P. Schouten
MARN 1 ALG R. Schouten
KPLLDGB R. Dek

Dienst verlaten
Per 01-02-2018 KPLTD Nick Wille
Per 23-04-2018 KPLLDGB Yilmaz Gul
Per 12-04-2018 KPLTD Niels Scheringa
Per 21-05-2018 KPL Sabine Gruis-Scholten
Per 01-05-2018 SM Marinus Viegen
Per 01-07-2018 KPLTD Marijn Rijstenbil
Per 11-07-2018 SGTTD Jasper Weel
Per 01-09-2018 KPLTD Martijn Sman
Per 01-10-2018 AOOTD Dirk Zwart
Per 18-10-2018 SGTTD Shannon Mac Donald
Per 01-10-2018 LTZ2oc Marcus Duin
Per 01-10-2018 LTZ2oc Ronald Strous
Per 01-11-2018 AOOTD Pieter Rozenhart

Op 860 squadron;
LTZ3TD Tol
KPLTD Schalk (van KLu naar MLD)

Effectieve bevorderingen
Per 01-01-2018, tot SMJR, Dave Bruinsma
Per 01-01-2018, tot S08 IBBAD, Jack van
Rietschoten
Per 08-01-2018, tot SGT, Sander Vaars
Per 11-01-2018 tot LTZ2, Alex Tol
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