BESTUURS- EN REDACTIE MEDEDELINGEN
Van uw redacteur

Inhoud van dit nummer

Het was een kroonjaar, 70 jaar bevrijding gaf toch
een bijzonder cachet. Verschillende herdenkingen
en ook belangrijke herdenkingen en dat moeten
wij voortzetten. In deze Nieuwsbrief weer een grote variëteit aan artikelen. Ik zou het leuk vinden
Uw mening te lezen. Aanvullingen en opmerkingen zijn altijd welkom. Artikelen en/of verslagen
zijn altijd welkom.

Redactie mededelingen + Agenda
Bestuursmededelingen
Fotoimpressie Low-Level 13okt2015
Geslaagd vliegseizoen Catalina
Stichting Faces to Canadian War Graves
Vreemde vogels op Valkenburg
Fotoimpressie Valkenburg reunie
Internationale herdenking Gem Leudal
Plaatsingen van Hans Bax bij 320
Overlijdens bericht
Aanbieding Luchtvaartkalender
Update ledenadministraie

prudentstaal@hotmail.com
Bij voorbaat mijn hartelijke dank
Prudent Staal
Algemene agenda
2016
18/24 april Nationale Museumweek. Nationaal Militair Museum. Open vlieg– en voertuigen
op het buitenterrein
10/11 juni Luchtmachtdagen vliegbasis Leeuwarden.
15 aug Indië herdenking Den Haag
5 sept Herdenking Roermond
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Agenda 320 Vereniging
Jan
Apr
oct
nov

Nieuwjaars receptie
ALV 320 Vereniging. Aanvang 19.30
uur.
Low level. Aanvang 19.30 uur.
Low level. Aanvang 19.30 uur.

Alle bijeenkomsten van 320 Vereniging worden
gehouden in Hotel Wassenaar, Katwijkseweg
33, 2242PC Wassenaar.

Mededeling!
Ook in 2016 hebben mensen met een defensiepas, veteranenpas of postactievenpas gratis
toegang tot het Nationaal Militair Museum te
Soesterberg.
Voor nog meer voordelen met de veteranenpas
raadpleeg www.veteraneninstituut.nl.
Toets in bij “zoek”: korting en/of gratis toegang.
Ook is handig te raadplegen voordelengids.eu
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Low level van 13 okt 2014 in Hotel Wassenaar. Impressie van Rob Maljers
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GESLAAGD VLIEGSEIZOEN 2015 CATALINA PH-PBY Peter Baeten & Prudent Staal
2015 was een bijzonder geslaagd seizoen voor de Catalina. In eerdere Verenigde Vleugels kon u
al meer hierover lezen; hieronder het vervolg.
Texel - Leaseweb Airshow 2015
Op zaterdag 1 augustus werd een bezoek gebracht aan Texel, waar -alweer voor de tiende keer- de
Texel Airshow werd gehouden. Zo‟n 20.000 bezoekers waren op het evenement afgekomen en hebben
dus ook de Catalina bewonderd die daar prominent aanwezig was. Het was als vanouds weer een bijzonder geslaagd evenement.
Den Haag - Indiëherdenking
Ambtelijke regels leken het onmogelijk te maken dat de Catalina op zaterdag 15 augutus over het Indisch Monument in Den Haag zou vliegen tijdens de herdenkingsceremonie van het
einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië! Op donderdag 13 augustus
verscheen hier een emotioneel artikel over in de -naar eigen zeggen- „wakkerste krant
van Nederland‟. Of dat er aan toe heeft bijgedragen weten we niet, maar op het allerlaatste moment kwam er alsnog ontheffing van staatssecretaris Mansveld
(Infrastructuur en Miliieu) en toestemming van de Inspectie Leefomgeving en
Transport. Het zien van de Catalina boven het monument aan het einde van de ceremonie maakte bij velen emoties los…..verschillende mensen stonden met tranen in de ogen en er werd
enthousiast naar het vliegtuig gezwaaid. We zijn er trots op dat we dit mochten en konden doen!
Aviodrome - Rescue and Heroes Weekend
Datzelfde weekend, 15 en 16 augustus, werd
door het Luchtvaart-Themapark Aviodrome een
„reddingsweekend‟ georganiseerd. Er was van
alles op reddingsgebied te zien: brandweer, politie, ambulance, KNRM, Life Liner-helikopter
en zelfs twee veldhospitalen; een uit de Koreaanse oorlogsperiode met bijpassende Bellhelikopter en een veldhospitaal uit de Unifilperiode in Libanon. Natuurlijk mocht de Catalina hierbij niet ontbreken; immers Catalina‟s
hebben in de jaren ‟50 ook reddingsvluchten
gemaakt (SAR). Op zaterdag was het weer redelijk goed en kon er een rondvlucht gemaakt
worden; op zondag was het weer zo slecht dat
die niet door kon gaan. Toch was het bezoek aan onze buren alleszins geslaagd te noemen.
Hamburg - Hamburg Airport Days
Op vrijdag 21 augustus werd gestart richting Hamburg om in
het weekeinde deel te nemen aan de Hamburg Airport Days
op de luchthaven van Hamburg, die vroeger HamburgFuhlsbüttel heette. Er werd door ons vanaf de luchthaven
niet gevlogen, we stonden op de static op het grote platform
van Lufthansa Technik. Onder de vele vliegtuigen om ons
heen ook enkele toestellen die zich (bijna…) met ons konden meten! De Super Constellation van Breitling, de fraaie
DC-6 van Red Bull, een Ju-52 en een Finse Dakota, om er
maar enkele te noemen. Ook niet te versmaden was de Boeing 707 AWACS van de NATO, met in de bemanningonze
Hella Gort! Na een bijzonder geslaagd en uitstekend verzorgd weekend konden we zondagmiddag nog net op tijd
vertrekken om tijdig op Lelystad te arriveren.
Hella (FE AWACS) Prudent FE CAT, Bernie, CA CAT
3

Breitscheid / Siegerland - Breitscheid
Airshow
Het volgende weekend wederom naar Duitsland. Ditmaal naar Flugplatz Breitscheid in
het Westerwald, waar op 29 en 30 augustus
een grote vliegshow werd gehouden. De Catalina natuurlijk door de lucht…de grondbemanning met de Catalinabus die een aanhanger meesleurde met daarop de towbar
….. die uiteindelijk helemaal niet nodig bleek
te zijn! Vanwege de benodigde baanlengte

(met passagiers aan boord) moest voor de
rondvluchten uitgeweken worden naar de nabijgelegen Lufthafen Siegerland. Hier moest
overigens ook getankt worden. Op Breitscheid
tussen de vele deelnemende vliegtuigen ook
enkele collega‟s van de KLuHV uit Gilze-Rijen
met hun Spitfire en Beech 18 en de Cessna O
-2A van Postbellum uit Teuge. Na wederom
een bijzonder geslaagd vliegweekend, met
wederom een superverzorging, werd op
maandag door beide equipes de terugreis
naar Lelystad aanvaard.
Eindhoven - Reünie Militaire Luchtvaart
Op woensdag 2 september liet de Catalina haar neus
zien op de vliegbasis Eindhoven waar die dag een reünie werd gehouden voor en door veteranen van de
Nederlandse militaire luchtvaart en die uit voormalig
Nederlands-Indië en Nieuw Guinea. De vlucht van Lelystad naar Eindhoven werd gemaakt met enkele speciale gasten en „eigen volk‟ aan boord. Het was een
druk bezocht festijn en er liep daar voor enkele duizenden jaren „luchtvaarthistorie‟ rond… Ook ditmaal waren
onze collega‟s van de KLuHV aanwezig, nu met hun
Mitchell, Spitfire, Beech 18 en een van hun Harvards.
De KLu had er een KDC-10, Hercules en een Pilatus PC-7 bijgezet. Na een geslaagde dag de terugvlucht naar Lelystad afgesloten met een zeer gewaardeerde splash and go.
Hoorn - Flying Hoorn
De eerste berichten waren dat het voor de Catalina niet
door zou gaan, maar dan was er weinig Flying op de
Hoornse Hop te zien geweest! Op zaterdag 5 september
was het festijn. Een van de weinige keren dat de Catalina
full stops op het water maakt en de passagiers door de
reddingsbrigade naar en van de Catalina moesten worden vervoerd. Het leverde voor velen weer prachtige
plaatjes op.
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CONCEPT BELEIDSPLAN STICHTING FACES to CANADIAN WAR GRAVES
-1.INLEIDING
De betrokkenheid van Canada bij de bevrijding van Nederland gedurende de Tweede
Wereldoorlog is voor Nederland van zeer groot belang geweest.
Canada heeft gedurende de Tweede Wereldoorlog 1.081865 militairen ingezet. Het waren
1.031902 mannen en 49963 vrouwen.
Tijdens deze oorlog werden 44927 Canadese militairen gedood en raakten 53145
Canadese militairen gewond.
Meer dan zevenduizend Canadezen verloren het leven bij acties om een einde te maken
aan de Duitse bezetting van Nederland.
Op een heuvel bij Groesbeek bevindt zich de grootste in Nederland gelegen Canadese
Oorlogsbegraafplaats.
Op deze begraafplaats rusten 2617 militairen. Van deze 2617 militairen hebben er 2331
de Canadese nationaliteit, 255 de Engelse nationaliteit, 3 de Belgische nationaliteit, twee
de Australische nationaliteit, twee de Poolse nationaliteit, een de NieuwZeelandse
nationaliteit, een de Nederlandse nationaliteit, een de Russische nationaliteit en een de
Joegoslavische nationaliteit. Van twintig begraven militairen is de nationaliteit onbekend.
Op het Groesbeekse monument op de begraafplaats zijn de namen vermeld van 1062
militairen die vermist zijn of geen bekend graf hebben.
De meesten van de in Groesbeek begraven militairen zijn gesneuveld in het Rijnland
tussen 8 februari en 10 maart 1945. Op de begraafplaats rusten ook veel leden van de
Royal Canadian Air Force.
De Gemenebest Oorlogsgraven Commissie (Commonwealth War Graves Commission)
is verantwoordelijk voor de herdenking van de militairen van het Gemenebest
(Commonwealth) en voor het onderhoud van de Canadese Oorlogsbegraafplaats in
Groesbeek.
Op 19 mei 2015 is opgericht de Stichting Faces to Canadian War Graves Groesbeek.
De stichting heeft primair als doel het eren en gedenken van de in de Tweede
Wereldoorlog gevallen Canadese militairen en andere militairen die begraven zijn op het
Canadese ereveld in Groesbeek alsmede de militairen die als vermist zijn vermeld op de
herdenkingsmuren op gemeld ereveld.
De stichting heeft in het bijzonder ten doel om ten aanzien van de hiervoor bedoelde
gevallen militairen, (militair)historisch en necrologisch onderzoek te verrichten ten
behoeve van nabestaanden , instellingen en belangstellenden. De uitkomsten van het
onderzoek kunnen, onder door de stichting te stellen voorwaarden, ook ten dienste
komen van het onderwijs over de Tweede Wereldoorlog.
Het hiervoor genoemde onderzoek dient zich vooral te richten op het beschikbaar kunnen
stellen van levensverhalen, documenten, redactionele verhalen en foto`s van de gevallen
militairen. De Stichting zal daartoe een breed toegankelijke database en website
realiseren en in stand houden.
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Vreemde vogels op Valkenburg (Martin de Boer)
Demonstranten
Woonachtig zijn in een democratische rechtstaat heeft zo zijn voordelen. Zo mag je als je ergens
voor of tegen bent dit uiten door te demonstreren. De kans dat geüniformeerde ordebewaarders in
Nederland met de lange lat op demonstranten inhakken is miniem. Zolang ze zich houden aan de
spelregels die voortvloeien uit artikel 9 van de Grondwet; het recht tot betoging, is er geen vuiltje
aan de lucht.
Het vliegkamp heeft verschillende keren in het middelpunt van de belangstelling gestaan tijdens demonstraties. In 1978 komt het Interkerkelijk Vredesberaad tot de ontdekking dat op Valkenburg gestationeerde Neptune vliegtuigen een atoomtaak hebben. Met veel bombarie en tromgeroffel wordt
dit nieuws via de media gecommuniceerd. In samenwerking met de activistenclub Stop de Neutronenbom weet men op zaterdag 30 september vijftienhonderd sympathisanten op te trommelen. Het
merendeel komt op de fiets en trotseert hierbij de storm en regen. De commandant van het vliegkamp neemt aan het eind van de manifestatie een petitie van de demonstranten in ontvangst.
De harde kern van Stop de Neutronenbom weet nog geen vier jaar later, op zaterdag 3 juli 1982,
nogmaals zo‟n vijftienhonderd medestrijders te mobiliseren. Met een demonstratieve fietstocht rond Leiden willen de actievoerders kracht bij zetten aan hun stelling
dat het vliegkamp, met de toekomstige plaatsing van
Orion patrouillevliegtuigen, geen atoomtaak mag krijgen.
Aan de kant van Wassenaar wordt in september 1982
een vrouwenvredeskamp ingericht. Twee weken bivakkeren de dames behorende tot de Actiegroep Vrouwen
Vredeskamp vrij en blij in de natuur. Op 2 oktober komt
het tot een climax. Gesteund door een honderdtal voornamelijk in tuinbroeken geklede aanhangers wordt bij de
hoofdpoort een Vredesboom aan de (wacht)
commandant overhandigd. Met een gezellig eindfeest rond het kampvuur wordt die avond het kampeeruitje afgesloten. De volgende dag wordt het kampement opgebroken en komt ook aan dit protest een vredig einde.
Precies 44 jaar na de eerste Amerikaanse kernproef, 16 juli 1945 om 05:30 uur, knippen acht activisten van de Ploegscharenbeweging een gat in het hek rond het vliegkamp. Gewapend met een
pikhouweel marcheren ze richting een Orion. Hun doel is om de banden van het vliegtuig lek te steken. Het Marine Bewakings Korps is zoals altijd op haar qui-vive en weet de boosdoeners voor ze
enige schade kunnen aanrichten in hun kraag te vatten.
Geïnspireerd door de geitenwollen sokken clubjes uit het verleden wordt op zaterdag 13 september
2003 een ultieme poging gedaan om het vliegkamp van de ondergang te redden. Duizenden fietsers, gestoken in een zomers rood outfitje, fietsen onder een heerlijk zonnetje rond het vliegkamp.
Het rechtse kabinet heeft geen boodschap aan de gesymboliseerde rode streep en zet haar bezuinigingsdrift op defensie voort. In december 2006 wordt de vlag op het vliegkamp voor het laatst gestreken en is het einde oefening. Conclusie; geen enkele demonstratie heeft iets opgeleverd.
Oud Valkenburger Martin de Boer publiceerde vier jaar geleden een naslagwerk met de titel
“Vreemde vogels op Valkenburg”. In de titel staat het woord vogel voor de vliegtuigen en helikopters
die het vliegveld om wat voor reden ook aandeden. In deze serie heeft het woord vogel betrekking
op een of meerdere personen. Zie http://nl-nl.facebook.com/pages/Vreemde-Vogels-opValkenburg/209349665800345 voor eerder gepubliceerde columns.
Reacties: martin_falcon@hotmail.com
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TWEELUIK VALKENBURG REUNIE TE KMA BREDA, Impressie van Rob Maljers

8

VALKENBURG REUNIE DEEL 2, door Rob Maljers
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Internationale herdenking bij het monument VERDRAAGZAAMHEID , 12nov2015
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Verrichtingen Hans Bax deel 2
Tijdens een eerste invliegvlucht (211) met beperkte bemanning explodeerde de stuurboord
straalmotor wat grote schade tot gevolg had.
De vliegers maakten een noodlanding op
Woensdrecht .
Een enkele keer werden de officieren door de
directeur van Aviolanda uitgenodigd voor een
lunch in een fraai restaurant. Er werd dan steevast zeetong gegeten. Een aardig gebaar, want
zelf zo duur ergens gaan eten was toen nog
niet een gewoonte. Extra bijkomstigheid bij het
bezoek aan Woensdrecht was het feit, dat er
champignonkwekerijen in de buurt waren en zo
kwamen de bemanningsleden meestal terug
met vele zakken verse champignons voor een
spotprijsje.
Detacheringen:
Regelmatig werden enkele vliegtuigen gedetacheerd op een buitenlandse basis. Dit kon zijn vobr het
deelnemen aan Nato-oefeningen of voor assistentie aan de oefeningen van het eskader. In september
1967 werd een detachering uitgevoerd naar het Portugese vliegveld Montijo, gelegen op een schiereiland in de rivier de Taag tegenover de stad Lissabon. Ik was voor het eerst op de basis geweest in januari 1966 met de Grumman Tracker. Om de andere dag werd een lange vlucht van zo'n 10 uur uitgevoerd. Het eskader opereerde tussen Portugal en de Azoren. Het vliegtuig werd ingezet voor zogenoemde Offensive Operations,
waarbij de schepen het vliegtuig
tijdig moesten ontdekken. De Neptune beschikte in die tijd nog over
draadgeleide AS12 raketten, die
over een afstand van zo'n 6 mijl op
een doel konden worden ingezet.
Het mooiste was om zeer laag vliegend onder de radar van de schepen het eskader te benaderen en
een schijnaanval uit te voeren. Ook
was er altijd een onderzeeboot opgenomen in de eskaderreis. Met
deze onderzeeboot werden dan
radardetectie oefeningen uitgevoerd, terwijl er 'snachts zoeklichtaanvallen geoefend werden. Het waren spannende vluchten, waarbij
terugkeer vaak de vraag bestond of er mist over Montijo zou hangen en een GCA nadering uitgevoerd
moest worden. Na een lange vlucht bleek 's avonds laat de mist zo dik, dat uitgeweken moest worden
naar een vliegveld van de portugese luchtmacht Monte Real, 80 kilometer noord van Lissabon. Het
vliegveld werd snel gevonden omdat de verkeersleiding de baanverlichting afwisselend aan en uit zette,
wat in de pikdonkere nacht boven Portugal snel werd opgemerkt. We maakten er een probleemloze landing en werden opgevangen door de officier van de wacht, die ons in de officiersmess uitnodigde maar
slechts bier en sardines kon aanbieden. Geen probleem, er was genoeg gegeten aan boord van het
vliegtuig. Om zijn gastvrijheid te benadrukken zei de officier van de wacht regelmatig de fraaie engelse
zin "You are my ghosts" . Een zin om nooit te vergeten.
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Nieuw en recent uitgebracht is de luchtvaartkalender 2016.. Behalve op de voorpagina staat
onze Catalina ook in de maand juli. Het is een glossy uitgave met een behoorlijk formaat 42x30 cm.
Verkrijgbaar bij Uw redacteur. De prijs is € 19,00. Vanwege de afmetingen is het moeilijk per post
te verzenden; moet als pakketpost; wat € 7,00 extra kost. prudentstaal@hotmail.com
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Geacht verenigingslid,
Wij kijken terug op een prachtige reünie afgelopen 7 november, en graag willen wij in
de toekomst dit evenement voor u blijven organiseren. Om dit te kunnen organiseren
maken wij gebruik van faciliteiten die defensie aan ons beschikbaar stelt. Daar zijn
natuurlijk voorwaarden aan verbonden en één van die voorwaarden is een “up to
date” ledenadministratie, zoals verwoord in de veteranenwet van 2011 en de nieuwe
Regeling Reüniefaciliteiten. Onze ledenadministratie voldoet niet geheel aan die
voorwaarden en daarom hebben wij uw hulp nodig om deze “up to date” te krijgen.
Onze vraag is om uw gegevens in te vullen en deze zo spoedig mogelijk aan ons te
sturen via de post of per mail.
Het mailadres is: 320-vereniging@hetnet.nl of Dhr R.W. Horneman, Reitdiep 53 ,
2904 RD Capelle a/d IJssel.
Welke gegevens hebben wij van u nodig ?
Lidnummer:

(staat op de omslag van uw nieuwsbrief)

Voorletters:
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Emailadres:
Registratienummer:
Veteraan / Postactief:
Werkzaam bij Defensie van/tot:
U helpt ons er echt mee en nogmaals dank voor uw medewerking.
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