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Het copy is op. Alles is welkom, foto‟s reisverslagen en
anekdotes.
Na de vorige nieuwsbrief heb ik een waardevolle artikelen mogen ontvangen, waarvoor dank.
Help mij de zomer door met vulling.

Redactie mededelingen + Agenda
Vraag Willem de Jong
In memoriam Ronald Ruijter
Fotoverslag reunie oud onder officieren
B-25 KLuHV
Marine relaas van Marijke Kroon-Volbeda
OSRD alarm!!
Hoe een “Belletje”kan rollen
Geheime missie 201V

Algemene agenda
2 Jan Dakota 079 herdenking in Roermond
10 Juni Nationaal Indië Monument Herdenking Goa
1959
1 juli Verjaardag van de KLU met herdenking bij het
monument „Voor de gevallen kameraden‟ op
voormalig vliegbasis Soesterberg.
15 Aug Herdenking Indië monument in Den Haag
5 Sept Nationaal Indië-monument herdenking in Roermond
10 Sept Abadan herdenking begraafplaats Katwijk
10 Dec Gevallenen Korps Mariniers; Oostplein Rotterdam
17 Dec Herdenking bemanningsleden van de P302, on
geval in de Patipi baai

3
4
5
6
7
9
12
14
16

Agenda 320 Vereniging
2022:
11 october Low Level
22 november Low Level
2023
10 januari Nieuwjaarsreceptie
* Bijeenkomsten (*) van 320 Vereniging worden
gehouden in de kantine van F.C. Rijnvogels.
Sportpark de Kooltuin. 1e Mientlaan, 2223LG
Katwijk en starten vanaf 19.30 uur.
Via de doorgaande weg rijdt U naar Valkenburg.
Bij de kapel slaat U de weg naar het vliegveld in
(richting “Soldaat van Oranje” de musical) . Na ongeveer 250 meter is links een groot parkeerterrein
met voldoende ruimte. Aan dat parkeerterrein ligt
het clubhuis van FC Rijnvogels, waar de bijeenkomsten worden gehouden.

Terug in de tijd
Door Willem de Jong werd aan mij de vraag gesteld om het onderstaande artikel te plaatsen
in de
320-nieuwsbrief
Bij een duik in het verleden denk ik, Willem de Jong, aan de tijd van begin 1960 toen ik werkte
op de flight van Vsq 320, aan de overkant van het veld dicht bij de "B" post. Ik vloog toen als
mecano op de Neptune. De flight bestond uit twee barakken, één voor de opslag van grond
equipment, brandblussers, agregaten etc., de ander was als onderkomen voor het onderhoudspersoneel.
Voor het woon werkverkeer maakte ik gebruik van een woestijn BMW van 750cc, plaatframe
zonder achtervering maar met een zweefzadel.
Op een gegeven moment moest ik op trip en stalde de motor in het agregaten hok. Na terugkomst was de BMW verdwenen. Navraag leverde niets op en heb aangifte gedaan bij het politiebureau in Katwijk en bij de Marechausee van het vliegkamp. Hierop heb ik nooit enige reacties gekregen.
Mijn vraag is nu of er iemand is van
320 of personeel van het marinevliegkamp die indertijd op de flight werkte of
daar wel eens kwam, iets meer weet
van deze situatie? Of misschien wel
deze motor op een andere plaats gezien heeft?
Ik houd mij beschikbaar om deze informatie te vernemen. Met een e-mail
aan: skylink1@ziggo.nl zou ik erg geholpen zijn.
Met vriendelijke groet, Willem de Jong

Fotoverslag van contactdag voor Oud-Onderofficieren van het Marinevliegkamp Valkenburg en leden van de 320-vereniging op 13 april door
Rob Maljers

Tijd vliegt voorbij, Cor Laseur, Supervisor Maintenance KLuHV
In de derde 320 Squadron nieuwsbrief van 2021 las ik de oproep van Prudent om kopie aan te leveren voor de volgende nieuwsbrieven omdat er anders niet veel over bleef voor de komende nieuwsbrieven. Elk kwartaal probeer ik wel iets te vertellen over de (ex) N320SQ B-25 Mitchell van de
KLuHV maar ben nooit zo snel met de pen. In deze nieuwsbrief alsnog een terugblik op het afgelopen jaar.
Na het troosteloze jaar 2020, waarin er door corona geen vliegshows, open dagen, vliegevenementen en herdenkingen werden georganiseerd zijn we aan het winteronderhoud B-25 Mitchell begonnen. Geen uitgebreide 2 jaarlijkse inspectie maar wel periodieke
items die moesten worden vervangen of moeten worden geïnspecteerd. Op zich allemaal geen probleem omdat er nog
(redelijk) voldoende onderdelen voorradig zijn of kunnen worden
onderhouden maar het leveren van de bijbehorende vrijgavedocumenten levert nog wel eens problemen op.
Onze historische vliegtuigen vliegen onder een Nederlandse registratie dus moeten aan de Europese luchtvaartregelgeving
(EASA) en Nederlandse luchtvaartregelgeving (REL) voldoen.
Deze regelgevingen eisen dat nieuwe, gereviseerde of gerepareerde onderdelen worden geleverd met een erkend vrijgavedocument (EASA Form1). Alleen goedgekeurde luchtvaart onderhoudsbedrijven mogen zo‟n document afgeven. Zo wordt voorkomen dat er illegale, overjarige en/of afgekeurde vliegtuigonderdelen worden aangekocht en ingebouwd. Er zijn dus wel voldoende
onderhoudsbedrijven te vinden die kunnen repareren of reviseren
maar die kunnen niet de vereiste documenten leveren. Dit speelt
voornamelijk bij Amerikaanse onderhoudsbedrijven.
Dit probleem deed zich o.a. voor bij de aankoop van nieuwe banden. Gelukkig is daar nog steeds aan te komen en gaf de fabrikant aan dat zij de vereiste papieren
konden leveren maar bij levering bleek er alleen een Certificate of Comformancy (CoC) bij te zitten.
Dit document is geen vrijgave document zoals een EASA Form1 (vrijgavedocument). Na vele gesprekken en het aanleveren van de fabrikant productieprocedures aan IL&T (luchtvaartautoriteit)
werden de geleverde banden na 3 maanden vrijgegeven voor gebruik.
In deze onderhoudsperiode moesten ook
beide propellors worden gedemonteerd en
worden opgestuurd naar een onderhoudsbedrijf in Duitsland voor een grondige inspectie. Zo gebeurd zou je zeggen maar
in het coronajaar 2021 was het reizen
naar het buitenland niet zo maar gedaan.
Om de propellors in Duitsland af te leveren moest onze chauffeur bij de KLuHV
een negatieve PCR test kunnen overleggen, gevaccineerd zijn en moest hij bij terugkeer in Nederland eerst 10 dagen in
quarantaine. Dat was niet wenselijk. Gekozen is om de propellors op te laten halen en brengen door het onderhoudsbedrijf
zelf. Kost wel even wat maar dat was toch
de beste optie.
Door de opgelegde corona maatregelen op vliegbasis Gilze Rijen mochten we bij de KLuHV met
maximaal acht mensen aanwezig zijn. Het winteronderhoud ging dan ook met kleine stapjes voorwaarts. Hierdoor kwam onze eerste geplande vluchtopdracht op 5 mei in het gedrang.

Gelukkig was het personeel bereid om ook op de zaterdagen te komen werken en lukte het ons om
op 27 april te kunnen proefdraaien, op 1 mei een Functional Check Flight en 4 mei pilot trainingen
uit te voeren. Gelukkig verliep alles zonder problemen en was de B-25 weer vlieggereed voor het
uitvoeren van opdrachten. Dit deed mij weer denken aan het uitvoeren van een grote onderhoudsinspectie op de SP2H Neptune. Wanneer die uit de inspectie kwamen vlogen ze voor een lange periode naar de west. Ook hier was het op het eind hard aanpoten en hopen dat alles zonder technische
en mechanische storingen zou verlopen zodat op tijd kon worden vertrokken.
Gelukkig werden de coronamaatregelen versoepeld en konden we weer voor diversen evenementen en een airshow voorvliegen. Om er een paar te noemen:
5 mei - Ontsteken bevrijdingsvuur in Den Haag, Defilé Wageningen en Bevrijdingspop Haarlem
15 augustus – Indië monument
9 september – Commando overdracht CZSK op vliegbasis de Kooy
10 t/m 12 september – Sanicole Airshow
19 september – Herdenking militair ereveld Oosterbeek
Op 12 oktober was de laatste opdracht voor aanvang winteronderhoud naar een herdenkingsdienst
n.a.v. het onthullen van een geborgen Short Sterling monument te Almere. Net voor vertrek moest de
vlucht worden gecancelled door een
technische en mechanische storing.
Van 12 juli tot 2 oktober stond een
noodgedwongen detachering gepland naar de vliegbasis Eindhoven
i.v.m. baanwerkzaamheden en bomruiming op Gilze Rijen. Alles wat we
nodig hadden voor het kunnen onderhouden en uitvoeren van vluchten
moest worden verplaatst naar Eindhoven. Een aardige logistieke operatie omdat ook de Spitfires en
Harvards naar Eindhoven moesten. Tijdens de terugvlucht van de vliegtuigen naar Gilze Rijen was
er een mogelijkheid om een formatie van B-25, Spitfire en twee Harvards op de gevoelige plaat vast
te leggen.
Inmiddels staan we weer in een 100 uurs
inspectie en worden we opnieuw geconfronteerd met de ingevoerde coronamaatregelen op de vliegbasis Gilze Rijen. De
toegang is voor alle medegebruikers tot nader order van de vliegbasis opgeschort.
Door deze vertraging in het onderhoud is
het twijfelachtig of we ook nu weer voor 5
mei vlieggereed zijn.
De KLuHV is een vrijwilligersorganisatie
met als doelstelling historische vliegtuigen
in een luchtwaardige staat te brengen en te
houden. Binnen het onderhoud zijn altijd
wel mensen benodigd op verschillende afdelingen. Zoals vliegtuigmonteurs, bekleders, plaatwerkers, schilders, medewerkers
bedrijfsbureau, engineers en logistiek medewerkers. Ben je geïnteresseerd om één dag in de week
(dinsdag of woensdag) te werken bij de KLuHV meld je dan aan door een E-mail te sturen naar
Technical.training@kluhv.nl of kijk op www.kluhv.nl voor meer informatie.

Marijke Kroon – Volbeda, De marine na de marine.
Dit verhaal gaat over een dame die bijna altijd bij de 320 bijeenkomsten
aanwezig is en hier in onze nieuwsbrief haar verhaal gaat doen.
Dit is een bewerkte versie van een artikel welk in 2013 in “vast werken” heeft gestaan
“Twaalf jaar was ik toen ik achter de snijmachine in de slagerij van mijn vader de onsjes ham, worst
en andere vleeswaren afsneed en keurig verpakte.
Mijn vader prees mij de hemel in. Eerst vond ik dat als kind wel interessant, maar toen het resuleerde in een soort corvee, ging de aardigheid er wel van af. Handjes laten wapperen, je best
doen en vooral gehoorzamen, daar ging het om. Ik had twee broertjes die mij altijd plaagden. Daarom wilde ik graag een zusje. Die wens werd vervuld en ik kreeg er zelfs twee, een stuk jonger dan
ik. Ze werden min of meer aan mijn zorg toevertrouwd. Vader en moeder werkte hard tijdens en na
de oorlog om het gezin te eten te geven en om in de kleren te houden, dus iedereen werd ingechakeld. Als je op zondag even de stad of zo in wilde, dan mocht dat wel, maar dan moest je wel je
kleine zusjes meenemen. Dus sjansen met de jongens was er niet bij. Geen zakgeld en natuurlijk
op tijd thuis. Toch heeft mij deze opvoeding me geen kwaad gedaan.”
Aan het woord is Marijke Kroon – Volbeda uit Voorschoten.
Marijke diende vanaf october 1959 27 maanden bij de MARVA. Ze werd geboren in Leiden en in
deze universiteitsstad groeide ze ook op. Het ouderlijk gezag, dat zwaar op haar drukte was mischien wel de voornaamste reden voor haar om toe te treden tot de Marine vrouwen afdeling. Een
persoonlijk en mooi relaas het artikel Marine na de Marine.
“Ik wilde een baantje buitenshuis om zelf geld te verdienen. Via een baantje voor halve dagen bij de
V&D en later als lokettiste bij de Nederlandse Spoorwegen probeerde ik me een beetje los te
maken om op eigen benen te kunnen staan. Ik was bijna 22 toen ik aangaf dat ik het huis wilde verlaten, maar als meisje kon dat alleen als je ging trouwen. In de vrouwenbladen stonden wervinsadvertenties voor de MARVA, MILVA en LUVA. Ik vroeg informatiemateriaal op. De eerste reactie
kwam van de Koninklijke Marine. Ik hoefde geen toestemming van mijn vader. Met kloppend hart
ging ik de procedure in voor de keuring en de indiensttreding bij de MARVA.”
Wanneer en waar was je eerste kennismaking met de Koninklijke Marine?
“Dat was in 1959. Het was een bloedhete zomer.. Ik werd op 11 augustus voor de keuring opgeroepen. Op maandagmorgen naar het MARVA-huis in Den Haag, Wittenburgpark, van lenneweg
30. Het was een groot statig huis met kale gangen en kille vertrekken. „s Middags om half vijf kon ik
meteen aan tafel in een groot en sfeerloos vertrek met een grote houten tafel met het bekende
blauw geblokte kleed. Op het menu stond snert.
Moet je nagaan, op een warme zomerdag in augustus en dan aan de erwtensoep. Daarna kreeg
ik diverse onderzoekjes, waaronder de vlekkentest, waarbij ik wel met rode oortjes zat. De volgende dag vroeg toog ik met de tram naar het
keuringscentrum in Voorschoten onder leiding
van een sergeant MARVA. Ik werd geschikt
bevonden voor het dienstvak plotter, waarvan ik
niet begreep wat dat was. Na enige tijd kreeg ik
bericht dat ik aangenomen was en me op 5 october moest melden bij de Marinekazerne Amsterdam. Het was voor mij een sprong in een groot
donker gat.”

Wat vond je vader van je besluit om bij de marine te gaan?
“Dat weet ik eigenlijk niet. Hij heeft zich hierover nooit geuit, maar ik denk dat hij er veel moeite mee
heeft gehad. Hij was immers de controle over zijn dochter grotendeels kwijt.”
Hoe verliepen de eerste dagen en weken?
“Na de aanmelding bij de MKAD en een gang langs de diverse bureaus lagen de contracten al op deze dag klaar, die
we al dan niet konden tekenen. Bij de ondertekening verbonden we ons voor een periode van 27 maanden aan de KM en
vielen we onder de krijgstucht. Wat te doen? Ik was niet van
huis gegaan om de volgende dag al weer terug te gaan naar
mijn moeder. Tekenen dus! We volgden lessen in exerceren,
krijgstuchttheorie, rangen en standen, enzovoorts. De
resterende tijd besteedden we aan soppen en schoonmaken,
waarbij we de zogenaamde soepjurk kregen verstrekt die
maar in twee maten beschikbaar was, namelijk te groot of te
klein. Intussen werd de firma Pisa uit Eindhoven opgedragen
om ons in maatuniformen te hullen. Op 2 november werden we overgeplaatst naar onze definitieve
bestemming, in mijn geval was dat Den Helder. Ons onderkomen was de Hr.Ms.Schorpioen (het
scheurenschip). Ons werkterrein was NAVGIS. „s Morgens afmarcheren en „s middags op eigen
gelegenheid weer terug.”
Bij de marine kwam je ook je eerste liefde tegen?
“Ja, dat was Piet de Betué. Hij kwam terug uit Nieuw
Guinea en was in afwachting van groot verlof nog even
bij de NAVGIS geplaatst. We kregen een beetje
verkeing, maar toen ik het thuis vertelde, vroeg mijn
vader wat zijn geloof was. „Katholiek!‟ zei ik. Zijn reactie
daarop was: „Dan weet je het wel, hè!‟. Thuis waren we
namelijk protestant. Piet en ik waren inmiddels 22 jaar,
maar mijn opvoeding had nog zo‟n invloed op mijn doen
en laten, dat we de verkering hebben uitgemaakt. Allebei
hebben we hier heel erg om gehuild. Zoiets gebeurde
gewoon vijftig jaar geleden nog. Niet te geloven toch!?”
Nadat je was afgezwaaid, wat ben je toen gaan doen?
“Weet je wat zo gek was? Ondanks dat ik een hele fijne tijd bij de marine heb gehad, zag ik ook uit
naar een leven in de burgermaatschappij. Ik wilde het marineboek dichtslaan. Ik zag het als een
fase in mijn leven. Ik vond een kamertje in Delft en keerde terug bij de spoorwegen. Al gauw vroeg
ik mij af of dit het wel was. Ik miste ineens dat vertrouwde sfeertje van de marine. Tja, ik had het
marinevirus te pakken. Dat virus was helemaal niet gevaarlijk hoor. Je wordt er niet ziek van en
gaat er niet dood aan. Vandaar dat ik woonruimte ging zoeken in Den Helder. Ik kreeg gelukkig een
burgerfunctie bij de marine. Dat was in 1963. Maar ik ben nogal een ongedurig type. Na drie jaar
wilde ik weer terug naar mijn geboortestreek. Gelukkig kon ik worden overgeplaatst naar de Marineluchtvaartdienst op Valkenburg. Daar heb ik acht jaar met veel plezier gewerkt. Ik was toegevoegd
aan de Eerste Officier. In marine-jargon heette dat “TEO”.
Dus ik werd al gauw TEA genoemd, maar als ze me zo
aanspraken, dan reageerde ik niet. Die houding werd
door anderen als „hautain‟ ervaren. Ik wilde alleen dat ik
met mijn eigen naam werd aangesproken. In 1974 vertrok ik, na wrijvingen met mijn directe chef, Valkenburg
en werd overgeplaatst naar het Legermuseum in Leiden.
Ik kwam terecht in het kantoor van de secretaresse van
de directie. Verwerkte de in- en uitgaande post. Deed de
archivering en bediende de telefooncentrale. Ik was er –
zeg maar- het administratieve manusje van alles”.

Bij de MLD kwam je je latere echtgenoot tegen?
“Inderdaad, hij was weduwe en al een stuk ouder dan ik. Hij was op het MVKV chef d‟equipage in de
rang van opperschipper. In 1976 werd hij vakofficier. Aanvankelijk zei hij dat hij nooit meer zou
trouwen. Maar toen hij 50 jaar werd en met pensioen kon gaan, zei hij ineens: „Stel de datum maar
vast!‟. In november 1978 hebben we elkaar dan toch het jawoord gegeven. Ik was toen 41 jaar oud.
En ik dacht: „Hij met pensioen, dus ik ook met pensioen!‟ Ik wilde gaan reizen, liefst zo ver mogelijk.
Maar mijn man had daar geen behoefte meer aan. Hij kende alle havensteden van de wereld, maar
meer ook niet. Toch kon ik hem verleiden tot wat weekjes naar Tsjechië, Parijs en Zweden. Er ging
een wereld voor hem open. Ook ging hij mee op een cruiseschip over de Rijn, al vond hij de binnenvaartschepen maar kleine „kut‟-bootjes. Mijn man stierf op 68-jarige leeftijd aan de gevolgen van een
herseninfarct. We hadden toen juist dit appartement in Voorschoten aan het Vlietzicht gekocht. Hij
heeft er helaas niet meer van kunnen genieten. Op het laatst was hij als een kasplantje, dat
voortdurend verzorgd moest worden. Ik mis de uitstapjes, maar ik doe die niet graag alleen. Inderdaad, ik mis een
vriendin om dat
samen mee te delen”.
Jouw woning ademt
marine. Overal
hangen, liggen of
staan herinnerringen
uit die tijd, die
klaarblijkelijk heel
beangrijk voor je is
geweest.
“Ik ben daar heel selectief in. De marine is
en blijft een echt mannenbolwerk. Dat merk
ik iedere keer weer.
Naast AVOM-lid ben
je ook lid van de
vereniging van ex- en
actief dienende
vrouwen der
Koinklijke Marine en
lid van de 320 Vereniging Marineluchtvaartdienst. Ga je veel
naar bijeenkomsten?
Op 29 juni 2013 heb
ik nog deelgenomen
aan het
Veteanendefilé in Den
Haag. Af en toe ga ik
nog naar een inloopmiddag en een reünie en ieder jaar in september reis ik naar Roermond voor de Indië herdenking”.
Hoe vul je dagen? Heb je hobby’s? Lees je bijvoorbeeld?
“Lezen doe ik niet veel. Ja, de binnenkomende post en ik ben geabonneerd op wat marinebladen.
Verder kijk ik veel televisie en doe in de buurt mijn dagelijkse boodschappen. Ik heb geen kinderen
en ook geen kleinkinderen. Nee, aan een pc en het internet begin ik niet meer. Wel houd ik van
dguitstapjes, maar ik mis hierin een maatje van mijn eigen leeftijd”.

OSRD alarm! De eerste nachtelijke helikopterredding, Lex Naumann
Op zaterdag 18 maart 1967 werd noordwest Europa geteisterd door een zware storm waardoor vele
schepen in moeilijkheden geraakte. ‟s Avonds kreeg de commandant van vliegtuigsquadron 7, luitenant ter zee der 1e klasse Nico van Dam, het dringende verzoek van het Resque Coordination Center Valkenburg om met een Agusta Bell (I) UH-1 helikopter hulp te verlenen aan een sleepboot in
nood. De sleepboot „Vikingbank‟ kwam in actie op deze zaterdagmiddag naar het Griekse stoomschip „Alkyone‟, geladen met kopra op weg van Rotterdam
naar Hamburg. Deze was bij Hoek van Holland uit het roer
gelopen en belandde op de Noorderpier. De omstandigheden waren slecht: een noordwestenwind zorgde voor metershoge golven. De sleepboten „Schouwenbank‟,
„Maasbank‟ en „Vikingbank‟ van Smit & Co werden erop
afgestuurd. Tevergeefs. Helaas braken de kabels van de
„Schouwenbank‟ en de „Maasbank‟ zodat alleen de
„Vinkingbank‟ verbonden bleef. De rest dreef af. Ondertussen bleef het stormen. Het was 21.30 uur toen het noodlot toesloeg. Een groot Amerikaans vrachtschip schoot
door het zeewater en raasde 'met een bloedgang' voorbij,
waardoor grote golven hard tegen de sleepboot klotsten.
Het water stortte zich op het achterdek en wierp de boot
dwarszee, waardoor zij gevaarlijk naar stuurboord overhelde. Door de grote slagzij zoog de luchtinlaat in het gangboord water naar binnen en stroomde de machinekamer in. “En motoren lopen niet op water, vertelde Westra”. De motoren stopten waardoor het licht en de radioverbindingen uitvielen. Daarbij kapseisde het schip. Vanaf dat moment zat de redder zelf om hulp verlegen. De negenkoppige bemanning was onbereikbaar voor redders vanaf de wal of de reddingsboot. De bemanning hield zich vast
aan de reling, terwijl ze voortdurend overspoeld werden door ijskoud, kolkend water. Kapitein Erik
Plug of de schipper Piet Westra hadden met een megafoon mensen op het strand kunnen verwittigen om alarm te slaan. Er was haast geboden!
Eerste nachtelijke verzoek.
De helikopters van de MLD hadden tot dan toe nog nooit bij
nacht voor de OSRD (Opsporings- en Reddingsdienst gevlogen
omdat daarvoor de juiste vlieginstrumenten ontbraken. Ook beschikte de Bell niet over een hover- of stabilisatie-inrichting. De
besturing was volledig handmatig. Van Dam besloot desondanks toch te gaan kijken om ter plekke een beslissing te nemen. Samen met de ervaren adjudantvlieger Cor Heinen en de
boordwerktuigkundige Rex Naumann kwam de helikopter binnen een uur in de lucht en hing rond
23.30 uur boven de „Vikingbank‟. Het lamgeslagen schip lag inmiddels op zijn kant met de kiel tegen
de pier en slingerde woest heen en weer als een speelbal van de elementen. Het was duidelijk dat
de doorweekte en waarschijnlijk zwaar onderkoelde bemanning dit niet lang zou kunnen volhouden.
Omdat het uitwerpen van een reddingvlot zinloos was werd besloten bij het schijnwerperlicht van de
reddingboot „Koningin Juliana‟ een hijspoging te wagen. Om vrij te blijven van de heftig slingerende
sleepboot moest de kist vrij hoog boven het schip blijven hangen. Op aanwijzingen van de boordwerktuigkundige werd de sling (een lus van stevig band die onder de oksels moet worden gedaan)
langzaam maar zeker boven de schipbreukelingen gemanoeuvreerd. Net op tijd, want het eerste
bemanningslid was er al zo slecht aan toe dat hij na het aan boord sjorren uitgeput en roerloos op
de helikoptervloer bleef liggen. Daarom werd besloten de onderkoelde mannen stuk voor stuk af te
zetten. Eigenlijk was het te donker voor de helikopter om te landen. Hoekenezen hebben toen van
tientallen auto's, van toegestroomde kijkers, de koplampen aangezet op een landingsplaats naast
de marineseinpost.

Op deze manier werden vijf drenkelingen stuk voor stuk naar de wal gebracht, waarbij de volgorde
op grond van hun conditie werd bepaald door de kapitein. De laatste vier mannen werden – met de
kapitein als spreekwoordelijke laatste – in een keer op de wal afgezet. De gehele operatie duurde
45 minuten.
Huldiging
Op maandag 20 maart 1967 stonden de kranten bol van het nieuws over de spectaculaire redding,
waarbij de bemanning alle lof kreeg toegezwaaid. De dappere bemanning van de reddingshelikopter werd uitgebreid gehuldigd, waarbij ook de
(demissionaire) minister van Defensie en oudmarineofficier P.J.S. de Jong zich niet onbetuigd
liet. Ook de CZMNED, vice-admiraal jhr. W.C.M. de
Jonge van Ellemeet, liet zich niet onbetuigd en gaf
de bemanning een Tevredenheidsbetuiging, met als
bijkomende beloning van ƒ. 400,=.
Van de KNZHRM ontving de bemanning de grote
zilveren legmedaille en VSQ 7 een oorkonde. De
president van de reddingmaatschappij mr. J. van
Munster, reikte de onderscheidingen uit. Van de
KNVvL ontvingen zij de Zilveren medaille voor een
redding onder de moeilijkst denkbare omstandigheden die tot een goed einde werd gebracht. Tenslotte volgde zelfs een Koninklijk onderscheiding. Op
22 augustus 1967 rijkte admiraal De Jonge van Ellemeet de Bronzen erepenning voor menslievend
hulpbetoon uit aan de bemanningsleden. Ook van
de KNZHRM werd een Bronzen plaquette ontvangen die in het squadrongebouw van VSQ 7
nog steeds getuigd van deze eerste en geslaagde nachtelijke redding door een helikopter in Nederland.
Fotobijschriften:
Premier P.J.S. (Piet) de Jong ontvangt de helikopterbemanning die met een Agusta Bell reddingshelikopter een redding
uitvoerde op de gekapseisde sleepboot
„Vikingbank‟ (Zuiderpier, Hoek van Holland), 1967.
De resque sling van een Agusta Bell 204B. Lange piepschuim
strook bekleed met oranje waterafstotend tape. De uiteinden
hebben groene tape. Aan weerskanten een brede wit katoenen
band met twee ophangogen aan de uiteinden. Gebruikt bij de
eerste nachtelijke OSRD actie naar de sleepboot Vikingbank.
Traka 0656.
Huldiging op Marinevliegkamp Valkenburg van de bemanning van de Agusta Bell helikopter 220/V van VSQ 7.
Van links naar rechts:
luitenant ter zee der 1e klasse N. van Dam, commandant VSQ 7,
adjudant-onderofficier-vlieger C.H.J. Heinen en
korporaal vliegtuigmaker-algemeen R. Naumann. NIMH 2158_067018
Op 18 maart 1967 werd door
bovengenoemde bemanning negen opvarenden van de bij de
Zuiderpier bij Hoek van Holland
gekapseisde sleepboot „Vikingbank‟ gered en veilig afgezet in Hoek van Holland.
Foto bewerkt door Piet Prins.

Vervolg 220, Hoe een “Belletje” kan rollen!!
Prudent Staal
In het vorige artikel was de 220 gebruikt als reddingshelikopter bij de „Vinkingbank‟. Naar aanleiding
hiervan wil ik graag het vervolg van deze helikopter verder nader toelichten. Omdat ik daar ook nog
een aandeel in heb gehad.
Tien jaar na deze spectaculaire actie werden de overgebleven AB204‟s van De Kooy overgevlogen
en buitengebruik gesteld. Ze werden op het MVKV in hangaar 5 geconserveerd en opgeslagen. Ze
werden op een vliegtuig site te koop aangeboden.
In maart 1978 werden de toestellen
verkocht aan Sky controls Inc, Sun
Valley, Californië. De helikopters
werden per trailer vervoerd naar de
haven van Hamburg en per schip
getransporteerd naar de Verenigde
Staten. Sky controls was een bedrijf
dat handelde in helikopters en kleine
vliegtuigen.
Toen deze toestellen echter volkomen van de aardbodem waren verdwenen en verschillende brieven
geen reacties opleverden moest misschien wel worden aangenomen dat
de toestellen waren gesloopt of zo.
Echter er was nog een onduidelijkheid. Namelijk wat moest een Amerikaans bedrijf met zeven Europees
gebouwde helikopters? Later zou
blijken dat dit een miskoop van de
eerste orde zou zijn en nadat ze te
Californië waren afgeleverd bleek de
“kat-in-de-zak” compleet te zijn. Het
is zelfs bij wet verboden dat deze
toestellen dienst mogen doen voor
de Amerikaanse autoriteiten.
In 1992 kreeg de Zweedse luchtmacht te maken met een probleem
aan haar Agusta Bell‟s. Namelijk
scheurvorming in de main rotor hub,
met als gevolg dat alle AB 204B‟s
aan de grond stonden. Assistentie,
of oplossing van het probleem, van
Agusta was niet op korte termijn te verwachten en men kwam in contact met Sky Controls. De zeven MLD Bellen zijn toen met grote spoed naar Zweden verscheept. Hierdoor konden bij de Zweedse krijgsmacht in ieder geval zeven helikopters binnen korte tijd weer het luchtruim kiezen. In die
zelfde tijd waren ook rotorkoppen bij Agusta besteld en later afgeleverd. Wat overbleef waren zeven
incomplete helikopters. Twee ervan werden gedemonteerd voor onderdelen en de overige vijf werden verdeeld over diverse opleidingsinstituten.
220  Grippenskolan, flygtechnik op het vliegveld Stockholm – Skavsta, Nyköping.
221  Technikskolan Linköping.
225  Gepresenteerd aan Iran voor verkoop, opslag Flygvapenmusee Linköping – Malmen.
226  Musee Gotenburg.
227  Technikskolan Luleå.
222 en 228 Gebruikt voor onderdelen en gesloopt te Halmstadt.

In het jaar 2001 was het de Vlagofficier Marineluchtvaartdienst Commandeur A. van Dijk, die via ondergetekende, contacten legde met de directeur van het Flygvapenmusee. Overeen werd gekomen dat zowel de MLD
als het MLM de beschikking kregen over een AB 204B. De 225 en de 220 werden hiervoor beschikbaar gesteld. Zo gebeurde het dat op 26 november 2001 Prudent Staal, Arnold Timmer en Gerben Brouwer afreisde
naar Grippenskolan,
flygtechnik op het
vliegveld Stockholm
– Skavsta, Nyköping
waar zich op 27 november de chauffeurs
van DVVO (Bert Pilat en Simon Gelijnsen) aan toevoegde. Diezelfde dag
werd de 220 opgeladen en op transport
gezet naar Vliegkamp De Kooy. Op 3
december was het
hele spul weer verzameld bij het Flygvapenmusee
Linköping – Malmen
om de 225 op te laden en op transport te
stellen naar Soesterberg. Daar werd het
op 8 december afgeleverd.
Onder leiding van aoo Willem Faken
werd besloten om de 220 compleet te
maken, te conserveren en geschikt te
maken voor langdurige blootstelling
aan de openlucht door het voor te bestemmen als poortwachter. Eerst was
het opgesteld bij de voormalige zuurstoflaadplaats en naderhand kreeg het
een plekje in de nieuwe ruimte van de
MLD Traditiekamer. In 2005 werd het
overgedragen aan de TRAKA, maar
gingen de werkzaamheden voor poortwachter gewoon door. In de zomer van
2007 zal het monument onthuld gaan
worden, op de dag dat de MLD haar 85
jarig bestaan gaat vieren op het middenplein van het voorportaal van het
onderhoudsgebouw. Deze festiviteiten
zullen plaats gaan vinden op 15 september 2007.
Huidige situatie
Toen ik in november 2021 op De Kooy aankwam viel het meteen op dat de Agusta Bell er niet meer stond.
Bij navraag bleek het toestel voor groot onderhoud in loods 24 te staan. Na veertien jaar hadden weersinvloeden wel degelijk hun sporen achtergelaten en er was veel corrosie gevonden. De achterste ophanging van de
gebogen dwarsbeugel van de skid moet vervangen worden. Het wachten is op groen licht van het DHC om
deze reparatie uit te kunnen laten voeren. Nu maar hopen dat dit toestel snel weer op de sokkel mag staan.

Vriendendienst voor de Amerikaanse buren.
Een incognito missie van de Neptune 201.
Gerard Casius
Vliegveld Hato, Curaçao, zaterdag 4 mei 1981. Vliegtuigmakers van het Detachement MLD Curaçao zijn bezig met een opmerkelijk karwei. De witte opschriften en de nationaliteitskenmerken op de
Neptune 201 worden met spuitbusjes zwart grafiet onherkenbaar gemaakt. Verwondering alom,
waar was dat goed voor? Een geheime missie? Al gauw sijpelen er geruchten door: er moet een
verkenningsvlucht gemaakt worden naar een omstreden eilandje, ergens midden in de Caribische
zee. Boven het doel mag de kist niet herkenbaar zijn als een Nederlands militair vliegtuig.
Het doel van deze “incognito” missie blijkt het Venezolaanse koraaleilandje Isla de Aves te zijn, bij
vissers van Saba en St. Eustatius beter bekend als Bird Island. Het eiland is kaal en vlak, onbewoond en meet ongeveer 500 meter lang bij gemiddeld 60 meter breed. Het ligt nauwelijks boven
de zeespiegel en in het orkaanseizoen soms er ónder.
Bird Island. Een omstreden speldeknop ver weg in de Caribische
Zee.
Isla de Aves, alias Bird Island, ligt
eenzaam en verlaten in de Caribische zee, op ongeveer 300 NM
(550 km) noordelijk van de kust van
Venezuela, 375 NM (700 km)
noordoost van Curaçao en 125 NM
(230 km) Zuid van de Nederlandse
Bovenwindse eilanden. In de oudheid had niemand er belangstelling
voor, alhoewel Engeland, Spanje,
Portugal en ook Nederland het wel
eens voor zich opeisten. Nederland
had hierbij wellicht de beste kaarten, want het onbewoonde Bird Island werd regelmatig bezocht door
vissers van Saba en St. Eustatius
die er eieren en
schildpadden kwamen
zoeken en soms wel
enkele weken verbleven. Op Saba werd
Bird Island lange tijd
dan ook beschouwd
als “van ons”. Ondanks dat het eilandje
veel verder weg lag
van de Venezolaanse
kust dan van de noordelijke Caribische eilanden, werd na jarenlang touwtrekken in
1865 vastgelegd dat
Isla de Aves tot Venezuela behoorde.

Een nieuw dispuut: is Bird Island een echt eiland of een rotspuntje in de zee?
Toen in de jaren „50 en „60 meerdere Caribische eilanden onafhankelijk werden, werd het nodig om
de nooit definitief vastgestelde maritieme grenzen tussen de verschillende eilandgebieden goed te
regelen. In 1978 sloten Nederland en Venezuela een National Boundaries Treaty die de grenzen
tussen de Nederlands-Antilliaanse eilanden en de grote Venezolaanse buurman vastlegde. Dit betrof voornamelijk de dicht bij het vasteland liggende Benedenwindse eilanden Aruba, Curaçao en
Bonaire, maar en passant werd Venezuela‟s soevereiniteit over Bird Island daarbij ook bevestigd,
althans door Nederland. De maritieme grens tussen Bird Island en Saba en St. Eustatius werd bepaald als gelegen op halverwege de onderlinge afstand. Andere Caribische naties waren minder
inschikkelijk betreffende Venezuela‟s rechten in de noordelijke Caribische Zee. Maritieme grenzen
werden steeds belangrijker, omdat visserijrechten en exploitatie van aardgas- en olievelden die zich
in de zeebodem konden bevinden een grote rol gingen spelen. Door de Verenigde Naties werd
daarom een Conventie van Zeerechten vastgelegd die landen het recht gaf op een Exclusive Economic Zone (EEZ) die zich uitstrekte tot 200 zeemijl van de kustlijn van elk land. Uiteraard leverde
dit conflictsituaties op voor eilanden die dichter bij elkaar lagen.
Meerdere Caribische eilandgebieden, zoals het ex-Britse Dominica,
de Franse Antillen en de Amerikaanse Virgin Islands en Puerto
Rico, deden rechten gelden op hun
eigen Exclusive Economic Zone
van 200 NM zeegebied. De Venezolaanse claim op een EEZ rondom Bird Island betekende een grote uitbreiding van het Venezolaanse zeegebied. Het zou Venezuela
zeggenschap geven over een veel
groter deel van de oostelijke Caribische zee, met ruwweg een oppervlakte gelijk aan dat van geheel
Frankrijk. En het betekende automatisch een aanzienlijke beperking van de EEZrechten van de aangrenzende naties, die hiertegen
uiteraard verzet aantekenden.
Het verzet tegen Venezuela was gebaseerd op de in
de VN Conventie van Zeerechten gegeven definitie
van een eiland. Een “werkelijk” eiland is daarin omschreven als een “natuurlijk gevormd stuk land is dat
wordt omringd door water en dat bij hoog tij boven water uitsteekt. Een rotsformatie of zandbank die geen
menselijke bevolking of economisch leven kan ondersteunen zal geen EEZ hebben. De vraag was dus of
Bird Island inderdaad wel echt een eiland was, dan
wel een onbetekenend koraalpuntje, en dat laatste
leek toch duidelijk het geval. Venezuela‟s bezit van
Bird Island zou dus niet de rechtvaardiging kunnen zijn
voor een stuk extra EEZ.

Voor de Nederlandse Antillen was het belang van Bird Island minimaal en na het sluiten van het Maritime Boundary Verdrag met Venezuela in 1978 liet Nederland de zaak rusten. Venezuela zelf nam
in 1978 wel actie om de VN-definitie van toepassing te laten zijn op Bird Island, door er een grote
wetenschappelijke marinebasis met een permanente bezetting te vestigen. Economische activiteiten
op het eiland waren weliswaar vrijwel onmogelijk, maar er was dus nu wel een mate van
“bewoning”. Tot in de jaren ‟80 bleven er conflicten bestaan tussen meerdere Caribische naties en
Venezuela over de legitimiteit van de op Bird Island gebaseerde EEZ. Hierbij bleef de omstreden
status, eiland of rotspunt, een belangrijk twistpunt.
De MLD verricht een vriendendienst.
Ook de Verenigde Staten waren betrokken bij de EEZ-discussie, want de op Bird Island gebaseerde
uitgebreide Venezolaanse claim beperkte ook de EEZ-rechten van de Amerikaanse eilanden Saint
Croix en Puerto Rico. Vanuit het oogpunt van legitimiteit van de Venezolaanse claim was het van
belang om zeker te weten of de Venezolanen inderdaad Bird Island goed bezet hielden en daarmee
hun aanspraak op een grotere Exclusive Economic Zone
konden handhaven.
Dat was ongetwijfeld hun bedoeling, maar in het Caribisch gebied zorgt de natuur
vaak voor onverwachte veranderingen. Een buitengewoon krachtige Categorie 5
orkaan (naam: “Allen”) trok
begin augustus 1980 door
het gebied en Bird Island
kreeg de volle kracht ervan
te verduren. Het eiland werd
vrijwel in tweeën gedeeld en
ruim een derde van de oppervlakte was weggeslagen.
Het grote Venezolaanse observatiestation werd zwaar
beschadigd en moest wellicht verlaten worden. Er moest dus een luchtverkenning worden uitgevoerd naar Bird Island om de
werkelijke situatie vast te stellen. De Amerikanen deden dat liever niet met een eigen US Navy
vliegtuig, aangezien dat ongetwijfeld tot stevige protesten van de Venezolaanse regering zou leiden.
En dus werd de Koninklijke Marine op Curaçao om een vriendendienst gevraagd: kon de Bird Island
verkenning door een Neptune van de MLD worden gevlogen?
Hiertoe was men op de Antillen graag bereid, want op haar beurt vroeg de Koninklijke Marine regelmatig om medewerking van de US Navy op allerlei gebied. Vooral voor het kleine en minimaal van
onderdelen en hulpmiddelen voorziene Neptune Detachement Curaçao was dit zeer belangrijk, bijvoorbeeld als er snel een vervangende vliegtuigmotor moest worden ingevlogen, of urgent vervangingsonderdelen benodigd waren. Ook voor oefeningen werd vaak gebruik gemaakt van de faciliteiten van US Naval Air Station Roosevelt Roads op Puerto Rico.
Zo‟n gevraagde vriendendienst zou eigenlijk officieel via diplomatieke kanalen en de wederzijdse
militaire attachés geregeld moeten worden, maar dat kostte tijd en zou , zeker in dit geval, weer onwelkome vragen oproepen. Veel makkelijker was een en ander via vriendendiensten te regelen en
in de praktijk had de Commandant Zeemacht Caribisch Gebied op dit gebied in de praktijk een flinke
vrijheid van handelen. In het geval van deze Bird Island missie uitte de commandant van het Detachement MLD Curaçao overigens wel wat bezwaren. De vlucht zou veel van de schaars beschikbare vlieguren opsouperen. Het stiekeme karakter van de missie was ook een factor omdat zonder radiocontact gevlogen moest worden. Maar de Commandant Zeemacht Antillen besliste: “go”.

De 201 gaat incognito.
De hierboven reeds vermelde grafietbehandeling van de Neptune 201 was noodzakelijk, om de Nederlandse identiteit van het vliegtuig onherkenbaar te maken voor de eventueel op Bird Island aanwezige Venezolanen. De MLD had ook ruime ervaring met protesten van Venezuela wegens
(vermeend) ongeautoriseerd vliegen over hun gebied. En zo werden de vliegtuigmakers op hun vrije
zaterdag, 4 mei 1981, aan het werk gezet voor een smerig klusje met spuitbusjes grafiet om alle
vliegtuigkentekens zwart te maken.
De Neptune 201 startte op 6 mei 1981, ruim voor het licht worden van Hato en zette koers naar Bird
Island. Met de zeer krachtige radar kreeg men het doel al op een uur vliegafstand in beeld. Het radarbeeld werd bestudeerd om vast te stellen wat de beste manier was om goede foto-runs te maken. Besloten om bij het doel een kruispatroon te vliegen, eerst noord-zuid parallel aan het eiland en
vervolgens oost-west langs de noordpunt. Dicht bij het eiland werd gedaald naar 30 voet (10 meter)
hoogte en met de Hasselblad camera werd uit het geopende raam achter in de Neptune een mooie
serie foto‟s gemaakt. Zo was de klus in korte tijd geklaard. Om eventuele nieuwsgierige verkeersleiders en radar-operators om de tuin te leiden werd op de thuisvlucht een aanzienlijk stuk omgevlogen. Eerst
werd om de
oost tussen
Dominica en
Martinique
door gekoerst,
ook weer heel
laag, op 300
voet (90 meter). Boven de
Atlantische
oceaan, op
een flinke afstand oostelijk
van de

Caribische eilandketen, werd richting zuid gedraaid, naar de kust van Zuid-Amerika. Vervolgens
werd pas ten zuiden Trinidad koers gezet naar Curaçao. Daarmee werd vanaf Trinidad in feite de
meer gebruikelijke route vanuit Suriname gevolgd, alweer om de werkelijke bedoeling van de missie
te verbergen. Na zonsondergang landde de 201 weer op Hato.
Voor de Neptune technici op Hato had het geval nog een staartje. Men had gedacht dat het tijdelijke
laagje grafiet bij terugkeer wel makkelijk weer te verwijderen zou zijn. Maar die veronderstelling
bleek niet helemaal te kloppen, dit tot grote ontstemming van de chef onderhoudsploeg, sergeantmajoor Jan Corsten. De Neptune had twee dagen in de zon staan te bakken met de aangebrachte
grafietbehandeling en bleek zeer moeilijk weer schoon te poetsen.
De lengte van de gevlogen missie bedroeg ongeveer 3100 km (1650 NM), ofwel rond 11 uur vliegen. Dit was ruimschoots onder het maximum vliegbereik van de Neptune, maar toch een flinke
prestatie met een al ruim twintig jaar oude kist. De Neptune 201 werd in november 1981 uit dienst
gesteld en is nog heden ten dage te bewonderen in het Nationaal Militair Museum op Soesterberg.

