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Kerstlichtjes geplaatst op de graven van de 
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doorHenk, Marc en Mozes. Foto Henk van 
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Lidmaatschap:  

Leden zijn zij die affiniteit hebben met het doel 

van de vereniging en zich als lid bij de ver-

eniging hebben aangemeld en door het be-

stuur als zodanig tot de vereniging zijn toege-

laten. 

Contributie:  
De contributie bedraagt € 15,00 per jaar. Betaling 

per ING bank 
IBAN: NL29INGB0005480774 
BIC: INGBNL2A 
t.n.v. : 320-Vereniging, 
In het buitenland wonende leden wordt verzocht hun 

contributie te betalen via een Nederlandse giro of 

bank. Anders betaling CASH, zeker geen bankche-

ques daar bij het innen € 7,00 aan kosten in re-

kening worden gebracht. Indien u toch op deze 

wijze betaalt, minimaal € 22,00 overmaken! 

Our members abroad are kindly requested to pay 

the contribution (€ 15,00) via a bank account in 

the Netherlands. 1f impossible, please send 

CASH (foreign currency accepted reluctantly, as 

high costs are involved). Send NO bank cheque, 

money order, etc. as high costs (€ 7,00) for cash-

ing leave only a very small amount to the Associa-

tion. 

Maak gebruik van de mogelijkheid om uw con-

tributie, door middel van een incasso mach-

tiging, automatisch te laten innen. Inlichtin-

gen bij de penningmeester. 
Nieuwe leden die meteen een incassomachti-

ging aan de penningmeester verstrekken zijn 

vrijgesteld van de betaling van 5,00 inschrijf-

geld. Machtigingsformulier kunt U per e-mail 
aanvragen bij de penningmeester of de leden 

administrateur. 



BESTUURS- EN REDACTIE MEDEDELINGEN 

Voor inleveren van stukken graag naar 

prudentstaalhotmail.com Inhoud van dit nummer 

Het copy is op. Alles is welkom, foto's reisverslagen en Redactie mededelingen + Agenda 3 
anekdotes. 19 april Algemene ledenvergadering 4 
Na de vorige nieuwsbrief heb ik een waardevolle arti-  Engelandvaarder Koos Weber 5 
kelen mogen ontvangen, waarvoor dank. Contactdag—Logboeken Miel Koelhuis 10 
Help mij het voorjaar door met vulling. Monument tgv Broome 15 

Reddin Hr.Ms. Van Nes & Sloet vd Beele 16 
Reunië oud-00F en herdenking P303 19 

Algemene agenda Vraag Willem de Jong 20 
2 Jan Dakota 079 herdenking in Roermond 
10 Juni Nationaal Indië Monument Herdenking Goa 

1959 Agenda 320 Vereniging 
1 juli Verjaardag van de KLU met herdenking bij het 

monument 'Voor de gevallen kameraden' op 2022: 
voormalig vliegbasis Soesterberg. 13 april Contactdag voor Oud-Onderofficieren van het 

15 Aug Herdenking Indië monument in Den Haag Marinevliegkamp Valkenburg en leden van de 
5 Sept Nationaal Indië-monument herdenking in Roer- 320-vereniging. * 

mond 19 april Algemene leden vergadering * 
10 Sept Abadan herdenking begraafplaats Katwijk 11 october Low Level * 
10 Dec Gevallenen Korps Mariniers; Oostplein Rotter-  22 november Low Level * 

dam 
17 Dec Herdenking bemanningsleden van de P302, on 2023 

geval in de Patipi baai 10 januari Nieuwjaarsreceptie * 

* Bijeenkomsten (*) van 320 Vereniging worden 
gehouden in de kantine van F.C. Rijnvogels. 
Sportpark de Kooltuin. Ie 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 on-
geveer 250 meter is links een groot parkeerterrein 
met voldoende ruimte. Aan dat parkeerterrein ligt 
het clubhuis van FC Rijnvogels, waar de bijeen-
komsten worden gehouden. 



 

 

320 - Vereniging 

 

Vereniging van leden en oud-leden van squadron 320, Marineluchtvaarldienst 

Algemene ledenvergadering 320-Vereniging, Marine Luchtvaartdienst 
Dinsdag 19 april 2022 om 20:00 uur 

FC Rijnvogels 
Sportpark De Kooltuin 

je  Mientweg 1 
2223 LG Katwijk 

Agenda 
1. Opening 

2. Mededelingen en Ingekomen stukken 

3. Notulen 43e Algemene Ledenvergadering 2021 

4. Financiën 
- Verkiezing kascommissie 

- Financieel verslag 2021 
- Bevindingen Kascommissie 
- Verkiezing Kascommissie 
- Begroting 2022 

5. Bestuursmutaties* 

6. Activiteiten 2022/2023 
4 mei herdenking op de Grebbeberg 
13 april 2022 contactdag 00V MLD en alle leden van de 320-vereniging MLD 
Low level 11 oktober 2022 
Low level 22 november 2022 
Renie oktober/november 2022 
Nieuwjaarsreceptie 10 januari 2023 

7. Rondvraag 

8. Sluiting 

*ag.5: Mozes Homeman (secretaris)is aftredend en is herkiesbaar 

Zaal open vanaf 19:30 uur 



320 - Vereniging 

Vereniging van leden en oud-leden van squadron 320. Marineluchtvaartdienst 

Notulen van de 42e algemene ledenvergadering van de 320-vereniging Marineluchtvaartdienst, gehouden van 
1 juni 2021 tot en met 25 juli 2021, via de nieuwsbrief met de reacties van de leden via e-mail en brievenpost. 

De voorzitter heeft in de nieuwsbrief aangegeven dat opnieuw wegens covid-19 het nog steeds niet mogelijk is ge-
bleken om elkaar te treffen in verenigingsverband. De ALV is daarom ook dit jaar via de nieuwsbrief verlopen. 
Omdat wij als vereniging wettelijk verplicht zijn een ALV te houden, heeft het bestuur besloten om ook dit jaar de 
ALV via de nieuwsbrief te laten verlopen. 

De voorzitter heeft in de nieuwsbrief allereerst de leden herdacht die ons de afgelopen periode zijn ontvallen: 
Mevrouw Roelfsema-Haijer en de heren A.J. Stenvert, J.(Joop) Zalmann, P.(Pieter) Jonker, R.J.(Ruud) Idzerda, 
E. van Wichen, C.G.(Gerard) de Graaf, E.A.(Emile) Koelhuis, W.D. de Menthon Bake, D.(Dirk) Holwerda, 
A.(André) van der Waal, F.A.M. Fruijtier, A.H.M(Guus) Hagdom, H. Meijer, G.J. Nanninga, G.A.O.M. van 
Rattingen, N.C.(Nico) Schoonderwalt, J.A.J.M. van der Meulen, A. Vermeulen en C.V.(Camille) Stritzko. 
Dat zij mogen rusten in vrede. 

Er is in de nieuwsbrief een agenda bijgevoegd en aan de hand daarvan heeft de voorzitter u een vijftal vragen 
gesteld ter goedkeuring en instemming. 
Het bestuur is zeer erkentelijk voor de 71 reacties van de leden. 

De 71 reacties, uitsluitend via de e-mail, zijn uitgeprint en in het archief van de vereniging opgeslagen. 

Notulen 41e algemene ledenvergadering.  
Er waren geen op- of aanmerkingen en 71 leden hebben de notulen goedgekeurd. 

Verslag financieel 2020.  
De penningmeester heeft een Exploitatieoverzicht en een balans in de nieuwsbrief geplaatst. Tevens is daarbij een 
toelichting geplaatst. 
Hierop is ook 71 keer met een goedkeuring gereageerd. 

Bevindingen van de Kascommissie.  
De kascommissie voor het boekjaar 2020, door de Virtuele Algemene Ledenvergadering van voorjaar 2020 sa- 
mengesteld uit de leden W.B.P. van de Rijke en R.A. van Calmthout heeft op 19 maart 2021 in telefonisch overleg 
met de penningmeester een onderzoek ingesteld naar de financiële jaarstukken van de 320-vereniging. 
Hierbij is gebleken dat: 

de giro- en banktegoeden overeenstemmen met de per afsluitdatum bijgewerkte boekhouding; 
de jaarrekening, zoals opgesteld door de penningmeester, een juist beeld geeft van de resultaten van het onder- 

zochte jaar; 
de balans is opgesteld in overeenstemming met de waarden uit de administratie. 

Daarom wordt deze Algemene Ledenvergadering aanbevolen de door de penningmeester aangeboden jaarstukken 
te aanvaarden en het bestuur décharge te verlenen ten aanzien van het in het boekjaar 2020 gevoerde beheer, onder 
dankzegging voor de wijze waarop dit heeft plaatsgevonden. 



71 leden kunnen zich volledig vinden in de bevindingen van de kascommissie en hebben ingestemd met de aan-

beveling om het bestuur décharge te verlenen. 

Het bestuur bedankt de kascommissie voor hun werk en is hen zeer erkentelijk. 
De heer W.B.P. van de Rijke treedt statutair af en de heer R.A. van Calmthout is nog een jaar lid van de kascom-

missie. 
Bij de 71 reacties is niemand bereid gevonden om in de kascommissie plaats te nemen voor twee jaar. Gelukkig 

hebben we vorig jaar de heer Henny Driessen bereid gevonden als reservelid en kan daardoor dit jaar de taak van 

Willem van de Rijke overnemen. 

Begroting 2021.  
Er zijn geen vragen betreffende de begroting 2021. 
71 leden kunnen zich vinden in de begroting en is daardoor aangenomen. 

Bestuursmutaties.  
De heer M.(Marc) de Jong heeft zich bereid verklaard om het penningmeesterschap over te nemen van de huidige 

penningmeester. De heer J.(Jaap) van Hal draagt zijn taken over. Het bestuur verzoekt om instemmning van de 

leden. 
71 leden hebben ingestemd met het verzoek van het bestuur. 
Hiermee is Marc de Jong toegetreden tot het bestuur als penningmeester. 

Activiteiten 2021/2022.  
De nieuwjaarsreceptie 2021 is ook dit jaar helaas door covid-19 gecanceld. 

Op kerstavond zijn afgelopen 24 december in de vooravond op de graven en het strooiveld van de 320sq 

gevallenen op de Grebbeberg lichtjes geplaatst. In de vorige nieuwsbrief heeft u daarover kunnen lezen en zijn er 

foto's geplaatst. 

Traditiegetrouw zijn er op bloemen gelegd op de graven en het strooiveld van de gevallen 320sq 

bemanningsleden op de Grebbeberg. 
Normaal gebeurt dat op 4 mei. Ook dit jaar was door de covid de regelgeving dusdanig dat wij de bloemen op 

2 mei hebben gelegd. De foto's heeft u kunnen zien op zowel de voorpagina als in de 2' nieuwsbrief van dit jaar. 

We hebben goede hoop dat de low levels op 12 oktober en 23 november 2021 doorgang zullen vinden. In de 

volgende nieuwsbrief zal daarover een aankondiging komen. 
Dit geldt ook voor de nieuwjaarsreceptie op 11 januari 2022. 
Voor de lichtjes op de 320sq oorlogsgraven op de Grebbeberg op 24 december 2021 in de vooravond, zal in de 

nieuwsbrief nadere mededeling worden gedaan. Het is inmiddels een traditie aan het worden. Het breidt zich in 

Nederland ook steeds verder uit naar de oorlogsgraven. 

Het bestuur heeft ook voor dit jaar moeten besluiten om de algemene ledenvergadering te houden via de nieuws-

brief met de reacties van de leden via e-mail en per post. 

Rondvraag 
Er zijn geen vragen gekomen van de leden. 
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Toelichting Exploitatie overzicht en Balans per 31-12-2021 

Inleiding 

1. Aantal leden: 

a. De administratie ging bij start van 2021 uit van 292 leden. 

b. Per balanssluiting bedroeg het aantal betalende leden: 280. 

c. Een aantal leden werd in het verleden vrijgesteld van contributie of gekozen tot erelid. Dit betrof 

per sluiting van de balans in totaal 6. 

d. Vier instanties ontvangen de nieuwsbrief zonder dat daar contributie voor hoeft te worden 

betaald. Dat is onder andere het Veteraneninstituut. 

e. Samengevat had de vereniging bij sluiting van de balans 280 betalende leden, 6 niet 

betalende leden en 4 instanties. Dat brengt het totaal op 290 leden en instanties. Het aantal 

nieuwsbrieven is daarop afgestemd. 

2. Resultaat 2021: 

De vereniging is financieel gezond is en beschikt over relatief veel kapitaal. Tegelijk neemt al vele 

jaren op rij het aantal leden elk jaar af. Daarom is in 2020 aan de ALV voorgesteld om ook het kapitaal 

jaarlijks af te laten nemen om zodoende kapitaal en ledenbestand in evenwicht te houden. Op die 

manier kan ook de contributie gelijk worden gehouden. 

De ALV heeft dit voorstel overgenomen. Over het jaar 2021 was daarom in de begroting rekening 

gehouden met een negatief saldo van €350. Vanwege de COVID beperkingen is onder andere 

afgezien van fysieke bijeenkomsten waardoor uiteindelijk alsnog een positief resultaat is behaald van 

€912,26. 

3. Contributie 2022: 

De contributie voor 2022 blijft gelijk en bedraagt €15. 

Toelichting exploitatieoverzicht: Begroting en Uitgaven 2021  

1. Nieuwsbrief: 

De uitgaven zijn lager dan begroot omdat een rekening van circa €400 pas in 2022 tot betaling komt en 

de totale kosten per nieuwsbrief lager uitvallen. 

2. Bestuurskosten: 

Vanwege de COVID beperkingen zijn de bestuurskosten aanmerkelijk lager dan begroot. De hoofdreden 

ligt in minder kosten door het digitaal vergaderen. Dat betrof zowel de bestuursvergaderingen als de 

deelname aan externe vergaderingen zoals die bij de KM in het kader van de veteranen regelingen. 

3. Representatiekosten en administratiekosten: 

Representatiekosten zijn onder andere de kosten voor bloemen en lichtjes bij de 320-graven op ereveld 

Grebbeberg. De representatiekosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. 

Administratiekosten betreft de kosten voor de administratie software en de webhosting. De 

administratiekosten vielen hoger uit vanwege gestegen abonnementskosten. 

4. Kosten evenementen: 

De geplande ALV en "low levels" alsmede het jaaruitje, zijn vanwege de COVID beperkingen niet 

doorgegaan. Daardoor zijn alleen kosten gemaakt voor een Low Level eind 2021. Die was vanwege 

gestegen prijzen wel aanmerkelijk duurder dan verwacht. 

5. Bankkosten: 

De bankkosten zijn iets hoger dan de begroting. 



Toelichting exploitatieoverzicht: Begroting 2022 

1. Nieuwsbrief 

De jaarlijkse afname van het ledenaantal loopt ongeveer gelijk met de jaarlijkse stijging van de druk- en 
portokosten. Doordat vorig jaar een rekening niet op tijd voor betaling binnenkwam is de begroting voor 
2022 gelijk gehouden aan die van 2021. 

2. Bestuurskosten 

Vanwege het opheffen van de COVID beperkingen wordt rekening gehouden met de voor COVID 
gebruikelijke bestuurskosten. De begroting voor 2022 wordt daarom gelijk gehouden aan die van 2021. 

3. Representatie 

Vanwege de inflatie stijgen de prijzen van lichtjes en bloemen. De begroting 2022 is daarop aangepast. 

4. Administratiekosten en Bankkosten 
Afgelopen jaar stegen de kosten van de administratie software en de bankkosten. De begroting 2022 is 
daarop aangepast. 

5. Evenementen 

Voor 2022 wordt rekening gehouden met een ALV en twee Low Levels. Vanwege de inflatie nemen de 
kosten flink toe. Dat is verwerkt in de begroting van 2022. 

6. Resultaat 20 

De liquide middelen bedragen per 31 december 2021 €16.022,10. Dat is veel voor een vereniging met 
280 leden die jaarlijks kleiner wordt. Daarom heeft de ALV in 2020 het voorstel van de penningmeester 
overgenomen om in te teren op het kapitaal. Het jaar 2021 is vanwege de COVID beperkingen met een 
positief resultaat afgesloten. Daarom wordt voor 2022 een negatief resultaat van €2000 in de begroting 
door de penningmeester acceptabel geacht. Een dergelijk negatief resultaat kan circa vijf jaar worden 
geaccepteerd totdat liquide middelen aan het begin van het jaar ongeveer gelijk zijn aan de begroting. 

Toelichting Balans per 31-12-2021 

1. Nog te ontvangen bedragen: 
Dit bedrag betreft nog enige nabetalingen die in 2022 verwacht worden. 

2. Positief resultaat 2021: 
Dit is gelijk aan het resultaat in het exploitatieoverzicht. 

Tot slot 

Het bestuur doet een beroep op de leden die nog geen machtiging hebben afgegeven dit alsnog te doen. Het 
bespaart veel werk. Eén mailtje of telefoontje aan de ledenadministratie of de penningmeester en u ontvangt 
zo spoedig mogelijk het machtigingsformulier thuis. Na ontvangst van de machtiging door de penningmeester 
gaat de automatische incasso in. De machtiging voor automatische incasso kan elk moment worden 
ingetrokken. Het geïncasseerde bedrag kan, door u, altijd worden teruggeboekt. 

U kunt ook zelf uw bank een opdracht geven om jaarlijks de contributie over te maken. 



Het verhaal van een marinevlieger 

Engelandvaarder Jacobus (Koos) Weber (1917 — 1941) 

De Rotterdammer Koos Weber werd na zijn vliegeropleiding bij de Marine op Texel geplaatst voor de 
afronding van zijn opleiding en om ervaring op watervliegtuigen op te doen. Op 5 mei 1940 brak de 
oorlog uit en na enkele dagen besloot Koos Weber het erop te wagen om met een aantal andere marine-
mensen een marinemotorboot klaar te maken en naar Engeland over te steken. Na een avontuurlijke 
overtocht arriveerde het gezelschap in het Engelse kustplaatsje Southwold. Vandaar ging het naar Lon-
don waar de Nederlandse autoriteiten besloten Koos naar Pembroke Dock in Wales te sturen om te 
gaan vliegen op de Fokker T.VIIIW. 

Jacobus Weber werd op 29 juli 1917 geboren in Rotterdam. Zijn vader was op dat mo-
ment als korporaal-torpedomaker in dienst van de Koninklijke Marine en geplaatst op 
Soesterberg voor het volgen van een opleiding tot vliegtuigmaker. Hij was voorbestemd 
voor een carrière bij de net opgerichte Marineluchtvaartdienst. Koos verhuisde met zijn 
familie regelmatig tussen Den Helder en Rotterdam en was ook vele malen in Neder-
lands-Indië als gevolg van de vele overplaatsingen van zijn vader. 

Webers opleiding 

Op het Marinevliegkamp De Kooy (MVKK) begon Koos zijn opleiding tot vlieger. Op dit kamp werd gevlo-
gen met Landvliegtuigen en er werd opgeleid voor het F.A.I. brevet, ook wel klein vliegbrevet genoemd. Hij 
kreeg les op de Koolhoven FK-51 en de Fokker S.IX. Na 113 vlieguren slaagde Koos op 21 juli 1939 voor 
zijn F.A.I. brevet. Op 16 oktober 1939 volgde de benoeming tot officier vlieger 3e klas. 

Nadat Koos zijn F.A.I. brevet had gehaald en hij beëdigd was ging 

„mulo
zijn opleiding tot vlieger bij de MLD verder op het MVK De Mok. 
Zijn instructeur was daar de officier-vlieger Daniëls. 
Het watervliegkamp De Mok, op de zuidoostpunt van Texel, werd 
gebruikt voor de opleidingen op watervliegtuigen. Hiervoor werd 
de Fok-
ker 
C.VII-w 
ge-
bruikt. 
Voodat 
de 

Duitsers ons land op 10 mei binnen vielen, leste 
Koos nog 35 uur op dit toestel. Naast deze vlieg-
lessen volgde Koos ook nog de opleiding tot waar-
nemer. 



De ontsnapping 
Zijn marinecollega's Bruens en De Lijn vroe-
gen Weber om samen met anderen te ontsnap-
pen uit Nederland. Onderzocht werd of het 
Vliegtuigassistentievaartuig (ambulance) 
M.73 nog steeds was afgemeerd in de Texelse 
haven van Oudeschild. Met behulp van Nab-
ben werden uit het Arsenaal twee parabellums 
gegapt. Dit was een 9 mm. revolverpistool 
M1873. Spangenberg twijfelde nog, maar on-
der het motto: 'Liever verdrinken in de 
Noordzee dan Duits krijgsgevangene' was hij 
overtuigd. De boot was 12,85 meter lang en 
2,85 meter breed en had een maximale snel-
heid van 24 knopen (ongeveer 45 km/u). 
Deze boot was pas een maand eerder van de 
werf afgenomen en dus nog spiksplinternieuw. 
Aan boord gingen de officier MSD 2e klasse W. F. Spangenberg en de officier-vlieger 3e klasse J. Weber, met 
de leerling onderofficier vliegers H. W. de Lijn, G. T. Bruens, W. G. J. Jansen, A. Otten, J. J. Moll, A. Stuur-
man en J. Hofland. 

'Wegkomen' 
Familielid Arjen Weber schreef later over de vlucht uit de mond van Koos op: "Op de 15e mei was het om 
zeven uur laag water. Nog ongewis of er wel voldoende brandstof in de boot was vertrok het gezelschap kort 

na 21.00u en het was toen dus varen 
tegen de volle vloedstroom in. Het 
was gewoon een kwestie van 'maken 
dat we wegkomen!"." 

Dit scheepje had ook de naam MOK I. In Engeland aangekomen 
werd het door de Engelsen gebruikt bij de evacuatie van Duinker-
ke. Bij de tweede overtocht werd het bij de kust van België aange-
schoten en werd het op het strand achtergelaten. Het werd in ge-
bruik genomen door de Duitse Kriegsmarine en weer terug ge-
bracht naar Den Helder. Daar werd het na de capitulatie achter-
gelaten en wederom door de Nederlandse marine in gebruik geno-
men. Dit schip bestaat anno 2022 nog steeds en is in particulier 
bezit. Momenteel worden pogingen ondernomen om het bij het va-
rend erfgoed toe te voegen. 

Om de Duitsers de toegang tot Den 
_ Helder en het achtergelegen Wadden- 

_ _ - gebied te ontzeggen, had de Neder- 
landse Marine in het zeegat bij Den 

,-'F- Helder mijnenvelden aangelegd en 
tijdens de Duitse inval hadden hier 
ook Duitse vliegtuigen zeemijnen uit-

_ geworpen. De M.73 voer met zijn be-
manning veilig over deze mijnenvel-

- den heen. Omdat het er donkerder 
was en verder van Den Helder af lag, 
had men gekozen voor de noordelijke 
doorgang naar de Noordzee, het Mo-

lengat. Dit was een erg smalle vaargeul 
die ongeschikt was voor grotere 
schepen. Om die reden lagen hier waar-
schijnlijk geen mijnen. 

Na een avontuurlijke overtocht van dertien en een half uur arriveerde het gezelschap op de le mei om 10:40 
uur in het Engelse kustplaatsje Southwold. De ambulanceboot M.73 zou tien dagen later deelnemen aan de 
evacuatie van geallieerde militairen vanuit Duinkerke. 



In Engeland 
Vandaar ging het naar London waar de Nederlandse autoriteiten besloten Koos Weber naar Pembroke Dock in 

Wales te sturen om te gaan vliegen op de Fokker T.VIIIw. 
Op 8 juni kwam hij in Pembro-
ke Dock aan waar inmiddels 
Escadrille 1 en Escadrille 2 was 
opgericht. Koos werd als oner-
varen vlieger toegewezen aan 
Escadrille 2 om ervaring op te 
doen op de Fokker-
watervliegtuigen. Hij werd 
vaak aangewezen om als waar-
nemer mee te vliegen bij de pa-
trouilles, die gevlogen werden 
in de Ierse Zee. 
Omdat de Fokkervliegtuigen 
niet voldoende beschikbaar wa-
ren, werd uitgeweken naar het 
vliegveld Carew Cheriton ten 
oosten van Pembroke Dock om 

te gaan trainen en operatio-
neel te vliegen op de door de 
RAF ter beschikking gestel-
de Avro Anson vliegtuigen. 
Op 2 augustus 1940 werd 
marinesquadron 320 opge-
richt te Pembroke Dock en 
Weber werd geplaatst in de 
'B' flight. Op 16 augustus 
kwam Prins Bernhard een 
bezoek brengen aan het 
nieuw opgerichte squadron. 

Coastal Command 
Omdat ook de Avro Anson geen echt patrouillevliegtuig was, werd besloten om een zestal Amerikaanse Lock-

heed Hudsons aan te schaffen. 
Er werd veel gepatrouilleerd boven de Ierse Zee en Koos Weber maakte veel vlieguren. Veel als waarnemer, 

terwijl hij koste wat koste wilde vliegen als vlieger. In december 1940 had hij er 300 vlieguren opzitten. Koos 

werd naar de basis Leuchars gestuurd om een opleiding op de Hudson te gaan volgen, maar na enige tijd weer 
teruggeplaatst naar Wales. 
De operaties met de Lockheed 
Hudson op het vliegveld Carew 
Cheriton waren niet erg succesvol. 
Het vliegveld bleek niet geschikt 

 _ voor de Lockheed Hudson. Er 
crashte een Hudson en van de an-
deren vloog er één in brand. Beslo-
ten werd de operaties van RAF 320 
squadron over te plaatsen naar het 
Schotse vliegveld Leuchars. 



Operationeel 
Zo verhuisde Koos Weber naar Leuchars om er als officier 
vlieger 3e klasse te gaan opereren op de Lockheed Hudson. 
De opdrachten die het Engelse commando aan het squadron 
320 verstrekte waren veelal surveillancevluchten en kon-
vooibegeleiding, dat was nu niet precies wat squadron 320 
wilde. Langzaam kwam er verandering in en kregen de 
Hudsons aanvalopdrachten op Duitse convooien en los va-
rende koopvaardijschepen. Op 20 augustus 1941 scoorde de 
bemanning Prager, Weber, v.d. Linden en Os met de Hudson 
V9063/NO-M 'Islawreker' een treffer op een 1000 ton boot in 
het Bokn fjord. 

De fatale dag: 30ste augustus 1941 
Onder bevel van officier-vlieger H. Schaper waren zij om 11 uur 35 opgestegen voor het uitvoeren van een 
sweep langs de Noorse kust. Aanleiding tot deze actie was een serie ontvangen meldingen omtrent de aanwe-

zigheid van een vijandelijk 
konvooi, bestaande uit drie 
vrachtvaarders van circa 
1000 ton en twee schepen 
van 700 ton, die in oostelij-
ke richting langs de Zuid-
Noorse kust voeren. De 
vier Hudsons, de T9380/H 
'Waalhaven', V9063/M 
'Islawreker', V9065/R 
'Moesi' en T9339/C 
'Asahan', voerden de eer-
ste geheel zelfstandig door 
320 squadron uitgevoerde 
gewapende verkenning 
naar dit konvooi uit. In 

koers oost leverde de zoek-
tocht echter geen resultaat op. 
Wel werd tijdens deze sortie 
onder Kristiansand een 3000-
tons koopvaardijschip ont- 

dekt, dat voor anker lag. Op een vlieghoogte van 50 voet werd direct de aanval ingezet. Op één na vielen alle 
bommen vlak voor de boeg van het schip in het water. Alleen één bom, afgeworpen door de 'Islawreker', trof 
het achterschip en veroorzaakte daar een brand. De Hudsons ondervonden tijdens deze aanval geen afweer-
vuur. Na afloop van de bommenrun werd het verband verbroken en werd de terugvlucht aanvaard. Helaas 
kreeg de sweep voor drie van de deelnemende Hudsons een onverwachte wending doordat Duitse jachtvlieg-
tuigen plotseling als uit het niets opdoemden en de Hudsons onder vuur namen. Alleen de 'Asahan', onder 
bevel van vluchtcom-mandant Schaper, wist heelhuids naar Leuchars terug te keren. 

Luchtgevecht 
Nadien verstrekte Schaper enige bijzonderheden over deze voor het squadron zo dramatisch verlopen oorlogs-
actie: "Elk van de vier Hudsons was uitgerust met drie general purpose bommen van 250 Engelse ponden. De 
buizen waren gesteld op 11 seconden afvuurvertraging. Volgens opgave van het meteobureau was er 6/10 be-
wolking op zo'n 1000 voet hoogte. Een zodanig koers werd uitgezet, dat de kust zou worden aangelopen op 
± 8 mijl West van de positie waar het konvooi zich zou bevinden. Langs de kust zou 16 mijl in oostelijke rich-
ting worden gevlogen. Hierna 50 mijl terug in koers 230°, daarna koers op Leuchars. De orders aan de volg-
vliegtuigen waren als volgt: Bij het verkennen van het konvooi zou de leider het voorste schip aanvallen, het 
tweede vliegtuig het volgende, enzovoorts, waarbij echter elke vliegtuigcommandant zo nodig op eigen initia-
tief moest handelen. Direct na de aanval zou elk vliegtuig op eigen bestek zo spoedig mogelijk wolkendek-
king zoeken en volgens de generale koers terugkeren naar de basis." 



Tijdens de briefing was de bemanningen verzekerd, dat boven het konvooi 'cloud cover' oftewel voldoende 
wolkendekking aanwezig zou zijn. Deze essentiële voorwaarde voor een succesvolle uitvoering van een dag-
aanval bleek absoluut afwezig te zijn. Volgens Schaper zijn de drie Hudsons onmiddellijk na hun aanval 
rechtstreeks richting Schotland teruggevlogen. De betreffende vliegtuigcommandanten had-den het naar zijn 
mening niet goed bekeken. "Ik kon ze ook geen ver-
dere opdrachten of seintjes geven, het ging slechts 
met tekens, wij hadden hier ook geen tijd voor. Ik 
ben domweg verder het land ingevlogen en heb een 
grote bocht gemaakt tot ik onder weers-
omstandigheden kwam waar ik wel 'cloud cover' 
had, hetgeen op de uitreis eigenlijk al te bezien was 
en waarvan ik verwacht had dat ook de anderen er-
van gebruik zouden maken." Aangezien men daar 
tien mijl uit de kust zat, waren zij waarschijnlijk op-
gepikt door de radar. De Duitsers hebben er toen ja-
gers achteraan gestuurd en zijn zij alle drie afgescho-
ten. De Hudsons "Moesi' en 'Waalhaven' werden 
ongeveer 30 km van Lista neergeschoten door de Duitse vliegers Leutnant Kurt Hammel en de Feldwebel 
Friedrich Flamm. De derde Hudson de 'Islawreker' werd neergeschoten door de Leutnant Heinrich Ehrler. Hij 
vloog een Messerschmitt Bf 109, die gestationeerd was op het Noorse vliegveld Sola bij Stavanger. 

Evaluatie 
Blijkens een naoorlogse rapportage werd de 'Islawreker' op een westelijke koers al snel door twee Mes-
serschmitt Bf 109 jagers achtervolgd en onderschept. Hoewel het toestel zo laag mogelijk boven zee vloog, 
teneinde de trefkans te verkleinen, werden beide vleugelhelften al spoedig door vijandelijk vuur doorzeefd. 
Het toestel raakte hierna in brand, waarop vliegtuigcommandant W. Bakker een noodlanding op zee trachtte 
te maken. Die lukte wonderwel, maar het toestel zonk onmiddellijk en trok daarmee ook de opblaasbare ding-

hy in de diepte. Commandant officier-vlieger der 
tweede klasse W. Bakker, waarnemer luitenant-ter-
zee der tweede klasse KMR K. Deen en de eerste 
vlieger korporaal-vlieger C. van Huijstee wisten zich 
net op tijd uit het toestel te wurmen. Zij trachtten 
zich daarna op circa 20 tot 30 mijl uit de kust zwem-
mend te redden. Seinersmaat E.H. Chateau en schut-
ter-marinier H.J. Heeren zagen geen kans de Hudson 
tijdig te verlaten en zijn waarschijnlijk in gewonde 
toestand verdronken. Dit lot viel helaas ook waarne-
mer Deen ten deel. Commandant Bakker en vlieger 
Van Huijstee zijn dan ook de enige inzittenden van 
de 'Islawreker' die de ditch wisten te overleven. Zij 
werden naderhand, drijvend op hun Mae West red-
dingvesten, door de Duitse piloot Kurt Hammel met 

een Duits zeereddingvliegtuig uit zee opgepikt en daarna krijgsgevangen naar Duitsland afgevoerd. 
Van de bemanningen van zowel de 'Waalhaven' als de 'Moesi werd geen spoor teruggevonden. 
'De inzittenden moesten als vermist, vermoedelijk gesneuveld worden opgegeven. Dit waren de luitenant-ter-
zee der tweede klasse KMR S. Hendrik Jansen, de sergeant-vlieger KMR J.P.J. Bielfeldt (12682), de korpo-
raal-vlieger H.I. Moll (15813), de matroos eerste klas A.A. Recourt (12377), de lichtmatroos R. Smidt 
(16347), de officier-vlieger der tweede klasse H.C. Prager, de officier-vlieger der derde klasse J. Weber, de 
telegrafistenmaat P.J.C. van der Linden (14888) en de vliegtuigmaker derde klas z/m K. van Os (90100z). 

Dit is een extract uit 'Kroniek van de familie Weber' door Arjen Weber. Met dank aan André Weber voor dit 
grote onderzoek en Piet Prins voor het bewerken van de foto's. 



Plaquette Raid on Broome, Australië 
Op 1 maart 2006 onthulden de heren N.W.G. Buis en P.C. van der Graaf, respectievelijk president en alge- 
meen directeur van de Oorlogsgravenstichting, in het Neder- 
lands erehof op de oorlogsbegraafplaats te Perth, Australië 
een plaquette met de namen van 25 Nederlanders die zijn 
omgekomen bij de Japanse luchtaanval op Broome op 3 
maart 1942 en van wie het stoffelijk overschot nooit gevon- 
den is. 

In februari 1942 werd besloten tot evacuatie van geallieerd 
personeel en hun gezinsleden van Java. Met vliegboten van 
de Koninklijke Marine werden zij overgebracht naar Austra-
lië. Op de rede van Broome, Western Australia, werd een 
tussenstop gemaakt om te tanken. Door de val van Timor 
kwam het vliegveld bij Koepang in handen van de Japanners. 
Mede hierdoor, en door het gebruik van extra brandstoftanks, 
kwam noord-west Australië binnen de actieradius van Japan-
se jachtvliegtuigen te liggen. De Japanners waren waar-
schijnlijk door het drukke radioverkeer geattendeerd op de 
activiteiten in Broome. Op 2 maart 1942 werd een Japans 
verkenningsvliegtuig waargenomen. Helaas hield men geen 
rekening met een Japanse aanval. Deze kwam de volgende 
dag dan ook als een volslagen verrassing. Zowel de volge-
tankte vliegboten op de rede van Broome als de vliegtuigen 
op het plaatselijke vliegveld werden door Japanse Zero's 
aangevallen. Bijna twintig geallieerde toestellen werden ver-
nietigd. Hierbij kwamen 53 Nederlanders om het leven. Van 
25 slachtoffers is het stoffelijk overschot nooit gevonden. 
Hun namen staan nu vermeld op de plaquette die is aange-
bracht in het erehof waar al sinds 1950 24 andere slachtof- 

fers van de tragedie hun laatste rustplaats had-
den gevonden. 4 slachtoffers zijn na de oorlog 
herbegraven in Nederlands-Indië. Een van de 
25 vermiste slachtoffers is mevrouw L.E. La-
comblé-Silvergieter Hoogstad die kort tevo-
ren tijdens de Slag in de Javazee haar man 
kapitein-luitenant-ter-zee E.E.B. Lacomblé, 
commandant van Hr.Ms. De Ruyter, had ver-
loren. De plaquette is, op initiatief van de 
Oorlogsgravenstichting, geschonken door de 

-‘Z Vereniging Onderlinge Bijstand Officieren 
-a* KM. 

Onze Australische zusterorganisatie, de Offi- 
ce of Australian War Graves (OAWG), heeft de vervaardiging en het aanbrengen van de plaquette verzorgd. 



Voorafgaande aan De Slag in de Java Zee , door: C.L. van Kooy 

Dit is een ooggetuigenverslag van C.L. (Cor) van Kooy, sergeant-vlieger van de Catalina Y-45, gestatio-

neerd in Tandjong Priok. 
Cor van Kooy was de vlieger die op woensdag 18 februari 1942 als eerste de Japanse vloot ontdekte in de 

Indische wateren. Dit werd de inleiding van wat als de beruchte Slag in de Java Zee de geschiedenis in zou 

gaan. Met hartelijke dank aan zijn zoon, Richard van Kooy, die ons dit verslag deed toekomen. 

Verslag van enige vluchten met het vliegtuig Y-45, uitgevoerd in februari 1942, door sergeant-vlieger C.L. 

van Kooy. 
De bemanning van het Catalina Y-45 vliegtuig bestond uit: 
luitenant ter zee H. Dorré (commandant en waarnemer) sergeant vlieger C.L. van Kooy (le vlieger) kor-

peraal vlieger Hendrikse (tweede vlieger) matroos telegrafist Chr. Van Doorn korperaal vliegtuigmaker Bos-

man (eerste boordwerktuigkundige (bwtk)) Matroos vliegtuigmaker De Haas (tweede boordwerktuigkundi-

ge) 

De Y-45 behoorde tot de Groep Vliegtuigen 18 (GVT18), gestationeerd in Tandjong Priok (MVKP), onder 

commando van de officier-vlieger II Witholt. In de eer-
ste helft van de maand werden voornamelijk konvooi-
diensten verricht ten behoeve van de grote transporten 
naar Singapore en werd bescherming verleend bij de 
ankerplaatsen in de Lampong- en Ratai-baai (Sumatra). 
Omstreeks de tijd van de val van Singapore werden 
langdurige verkenningen in de Zuid-Chinese zee en over 
de eilandengroepen ten oosten van Sumatra uitgevoerd, 
waarbij we enkele malen vijandelijke vliegtuigen moes- 
ten ontwijken. In de eerste plaats omdat verkenningsbe- Z
richten hoofdzaak waren en ons type vliegtuig aller- 
minst geschikt was voor een mogelijk luchtgevecht, De Cata ma getoon 
snelheid, wendbaarheid en de bewapening in aanmer- in Australië 
king genomen. 
De bemanning harmonieerde uitstekend onder de bezielende leiding van ltz. Dorré en allen werkten mee om 

iedere onderneming in haar geheel te doen slagen. Ondanks het feit dat er per week 60 à 70 vlieguren wer-

den gemaakt, werd in vrije tijd nog veel gedaan om de gevechtswaarde van de Y-45 te verhogen. Er moesten 

dan ook bij sommige vluchten extra mitrailleurschutters worden meegenomen, daar waren hier altijd veel 
liefhebbers voor. 

Woensdag 18 februari 1942 werd een verkenning uitgevoerd over 
Banka en Billiton. Hierbij werden vijandelijke schepen gesigna-
leerd in de Straat Banka en in de noordelijke baai van dit eiland. 
Tevens ontvingen wij op deze vlucht de noodseinen van de 
Hr.Ms. Van Nes, dat met het KPM schip `Sloet van de Beele' wa-
ren aangevallen door vliegtuigen van het Japanse vliegkampschip 
`Ryujo' en tot zinken gebracht. Op onze terugtocht naar MVKP 

KPM motorschip) gioet van de Beele hadden wij geen bijzonderheden hierover kunnen ontdekken. 
Donderdag en vrijdag daaropvolgend verkenden wij de Straat 

Soenda en de Indische Oceaan en hoorden bij onze terugkomst, dat een op MVKP gestationeerde Britse Ca-

talina vele mensen op vlotten in de Java Zee had gemeld. Dit toestel had echter niet kunnen landen, omdat 

bij de ochtendstart de bodem van het vliegtuig lek was gestoten. 

Zaterdag 21 februari zou de Y-45 bemanning vrij van dienst krijgen, maar er gingen eenparige stemmen op 

om deze tijd te besteden aan reddingspogingen in de Javazee. Na toestemming te hebben verkregen, ver-

trokken in de ochtend de Dornier X-16 en de Catalina Y-45. Met uitzondering van tweede vlieger Hendrikse 

(afwezig) en eerste bwtk Bosman (voor wie Gommers in de plaats kwam) was de bemanning hetzelfde als 

op 18 februari. 



Schilderij over de redding waar ook een 
Dornier 24 bij betrokken was. Schilderij 
door Bil Boon. 

De Y-45 had succes; op ruim 100 mijl afstand boven Indrumajoe werd een sloep aangetroffen met 27 
opvarenden van het motorschip ̀ Sloet van de Beele' , Europese vrouwen en mannen en enkele inheem-
sen, waarvan velen met vreselijke brandwonden. Allen werden snel en voorzichtig overgenomen en nog 
voor de middag veilig in Tandjong Priok afgeleverd. Uit verklaringen bleek dat zij enige tijd in contact 
hadden gestaan met een grotere 
sloep met daarin 80 schipbreukelin-
gen. In de middag zou getracht 
worden deze overigen te vinden en 
hiertoe zouden opnieuw de Domier 
X-17 en de Y-45 met als vliegers 
de off-vlieger Van Es en sergt-
vlieger J. Verkaaik ingezet worden 
en om 13.00 uur vertrekken. 
Om deze tijd echter vond een Ja-
panse luchtaanval op de haven van 
Priok plaats. De Domier moest nog 
brandstof laden en omdat door de 
aanval de brandstofprauw niet 
voer, waren we gedwongen om het 
einde luchtalarm af te wachten. 
Mede op verzoek van de beman- 
ning heeft Itz. Dorré toestemming verzocht en gekregen om tijdens het luchtalarm te mogen vertrekken 
en laag over de kust vliegend is de Y-45 weggekomen. 

Na vele drijvende voorwerpen geïnspecteerd te hebben, wanhoopten we bijna nog vóór de avond enig 
succes te kunnen boeken, tot we plotseling een nieuwe stip op het water ontdekten. Ltz. Dorré wilde 
reeds in verband met het late uur terug keren naar de basis, vooral omdat wij reeds zovele stippen tever- 

geefs hadden onderzocht. 
Ondergetekende echter drong er bij Dorré op aan om toch 
ook deze stip van nabij te onderzoeken en gelukkig had-
den we dit keer succes. Het bleek inderdaad de grote 
sloep te zijn, waar we naar op zoek waren. Nadat de Y-45 
vlak bij de sloep geland was, sprongen vele schipbreuke-
lingen overboord en bereikten uitgeput onze vliegboot, 
waar het niet gemakkelijk was om hen aan boord te hij-
sen. 
De sloepcommandant, de heer Riimmelink, hoofdadmini-
strateur van de Billiton Mij, meldde dat zich in totaal 79 
personen aan boord van de sloep bevonden en dat sinds 
de ramp nog niemand water of eten gehad gekregen. Hij 
beschikte slechts over enkele blikjes zoete gecondenseer-
de melk. ltz. Dorré vroeg: "Wat denk je ervan, Van 

Kooy?" En wetende wat hij bedoelde, antwoordde ik volvertrouwen: "Alles meenemen maar, Mijn-
heer". Om ongelukken te voorkomen riep ik toen de overige schipbreukelingen toe om rustig te blijven 
en dreigde dat indien niet gehoorzaamd werd, wij onze reddingspoging zouden moeten afbreken. Als 
iedereen zich kalm hield, konden we allen meenemen. 
De Y-45 zou hierdoor ruim twee ton boven het maximum afvlieggewicht beladen worden, maar we kon-
den het niet riskeren dat de Domier eventueel zou wegblijven. Nadat de sloep langszij was gebracht, na-
men we allen over en propten de Catalina van voor tot achter helemaal vol. Na eerst nog tegenslag met 
een motor te hebben gehad, waardoor we bijna op de lege sloep liepen, konden we vertrekken. Door de 
vrij zware deining werd het een nogal bijzondere opstijging, maar alles verliep uiteindelijk toch goed. 
Tijdens de start kwam de Domier X-17 over en nu wij een lege sloep achterlieten, had deze Domier de 
gelegenheid om verder te zoeken. Ook zij hadden geluk en konden, naar ik meen, zo'n 45 van onze ka-
meraden oppikken die op vlotten ronddreven, afkomstig van de Hr. Ms. Van Nes. 



Deze mensen zouden weinig kans van overleven hebben gehad indien de Y-45 en de X-I6 beide de opvaren-
den van de grote sloep onder zich verdeeld zouden hebben en op de terugweg naar de basis waren. Met span-
ning werd de radio uitgeluisterd naar het sein "einde luchtalarm". We ontvingen dat signaal juist op het mo-
ment dat we het luchtruim van Tandjong Priok binnenvlogen. Het bericht kwam dat de Japanse vliegtuigen 
zojuist waren vertrokken. 
De landing in Tandjong Priok bracht bijzondere moeilijkheden met zich mee. Door de twee ton overbelas-
ting was een hogere landingssnelheid vereist. Op de rede stond een flinke deining en mocht ik de harde klap-
pen bij de landing niet riskeren. Daarom moest er in de haven geland worden en ik berekende dat ik de gehe-
le uitloop van kolenhaven tot het vliegkamp nodig zou hebben. Dit klopte, want met kort binnenkomen lag 
de Y-45 juist voor de eerste vliegkampboei stil. Op het vliegkamp waren Eerste Hulpdiensten aanwezig en 
na korte tijd hadden al onze passagiers de nodige verzorging. In totaal werden 226 overlevenden gered van 
het KPM schip `Sloet van de Beele' en de HrMs. Van Nes. 

Zondag 22 februari vlogen wij weer met onze vaste bemanning. Vergezeld van de Y-47 haalden we ieder 
vier grote magnetische mijnen van Morokkrembang die in de nacht van 23 op 24 februari met succes in de 
Zuidelijke toegang van Straat 
Banka werden gelegd. Waar-
schijnlijk ten gevolge van de 
heersende nevel was de Y-47 
bij terugkeer tijdens de landing 
in brand gevlogen en veronge-
lukt, waarbij vijf van de zeven 
bemanningsleden het leven lie-
ten. Mogelijk door overver-
moeidheid en de aanwezige ne-
vel, had de vlieger een foute be-
oordeling gemaakt. 
Vrijdag 27 februari om 12.00 
uur Java-tijd, steeg de Y-45 op ik,A 

voor een verkenningsvlucht 
over de Javazee. Lege reddings- 
sloepen, vlotten en een bran- 
dend vrachtschip en dan plotse- Compilatie van hoeveelheid van het aantal gereddenen dat door de Y-45 

ling "Alarm". Het blijkt na ver- aan boord werd genomen. 
kenning een geallieerd eskader 
te zijn, waartussen we de kruisers lir.Ms. De Ruyter' en de lir.Ms. Java' herkennen. Vreemd was echter 
dat er geen begeleidende vliegtuigen voor bescherming in de nabijheid waren. Ltz. Dorré besloot om een 
verkenningsslag in de omgeving van de vloot te maken. Er werd koers gezet richting van het eiland Bawean. 
Dan werd een tweede vloot ontdekt en in een open schrift werd de positie van deze vijandelijke formatie 
doorgeseind. We telden twee formaties van kruisers en torpedobootjagers met daarachter drie rijen transport-

-schepen. Van de kruisers werden vliegtuigen gekatapulteerd en we waren gedwongen om naar ruim 4000 
meter te stijgen voor voldoende dekking. Af en toe kwamen we uit de wolkenlaag en zagen we onze torpedo-
bootjagers op de Japanse vloot toestomen, maar de aanwezigheid van de Japanse vliegtuigen dwongen ons 
om ons weer terug te trekken in de wolken. 
Om ongeveer 16.15 uur zagen we witte plekken op de schepen maar we zaten te hoog om goed te kunnen 
observeren. En hierna draaiden de schepen van elkaar weg. 
We hadden na deze berichten geen andere opdrachten gekregen en volgens onze oorspronkelijke orders 
moesten we om 18.00 uur terug op de basis zijn. Met spanning hadden wij nog de hele nacht gewacht op een 
oproep, maar kregen pas zondagochtend 29 februari de opdracht om naar het Meer van Tjileuntje nabij 
Bandoeng te evacueren. Hier werd het toestel gecamoufleerd verankerd. Ltz. Dorré werd naar Bandoeng ont-
boden voor een te vormen Marine Bataljon. Op 5 maart arriveerde de officier-vlieger II Witholt met de com-
mandant van de MLD ktz Bozewa met andere hoofd- en subalterne officieren. Witholt deelde mij mee dat hij 
de Y-45 overnam en dat ik mij in de Riouwstraat in Bandoeng moest melden. De Y-45 was daarop ver-
trokken. 

Met dank aan NIMH, Bil Boon en Bert van Willigenburg voor gebruikmaken van het fotomateriaal 



Contactdag Oud- Onderofficieren Marinevliegkamp Valkenburg en 
alle leden van de 320 vereniging 

Op woensdag 13 april 2022 wordt weer een contactdag voor Oud-Onderofficieren van het Marinevliegkamp 
Valkenburg en leden van de 320-vereniging gehouden. 
Deze vindt plaats in de kantine van FC Rijnvogels, le Mientlaan (ingang vliegkamp) 
2223 LC, Katwijk. Ontvangst vanaf 10.00 uur. 
Ook partners zijn van harte welkom. 
Kosten voor deelname €27,50 per persoon, hiervoor ontvangt U koffie, cake, enkele consumpties en een rijst- 
maaltijd. 
Inschrijving graag vóór 1 april a.s. door overmaking van het bedrag op bankrekeningno. 
NL 23 RABO 0331 70 8892 t.n.v. S. Rooyakkers te Katwijk. Vermeldt U s.v.p ook Uw eigen naam en 
adres. Heeft U vragen, bel of mail dan met een van de contactpersonen t.w.: 

Sjef Rooyakkers 071-4015722 e-mail tine.sjeffb.casema.n1  
Henk van Beek 071-4022245 e-mail corriehenk(dzi .2:0-o.nl  
Hans Dijkers 071-8883590 e-mail h.dijkerscasema.n1  

Op 10 september 2021 werd de jaarlijkse her-
denking gehouden van de omgekomen be-
manningsleden van de Mariner 16-303 te 
Abadan, voormalig Perzië. 
De overblijfselen zijn toen op de Algemene 
begraafplaats in Katwijk herbegraven. Elk jaar 
vindt daar een herdenking plaats met nabe-
staanden, familieleden en ook de 320 vereni-
ging Marineluchtvaartdienst. Hans Dijkers 
legde namensdeze vereniging een krans. 
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