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De warmste dagen van de zomer liggen 
achter ons. Op dit moment zijn de scho-
len weer begonnen en zijn de Defensie 
verloven genoten. We kijken we terug op 
een mooie warme zomer waarin iedereen 
hopelijk heeft genoten van vakantie. 
Voor wie niet op vakantie is geweest 
hebben andere activiteiten mogelijk voor 
vertier gezorgd. Ook voor aktief en oud 
Onderzeedienstpersoneel waren er ge-
noeg mogelijkheden om elkaar te zien.  
Allereerst was er natuurlijk de uitreiking 
van de gesp “speciale operaties” op stei-
ger 19. 18 mei werd op steiger 19, voor 
gebouw Waalhaven, de gesp uitgereikt 
aan rechthebbenden. Om het geheel te 
vieren werd er een hapje en drankje aan-
geboden waarbij er natuurlijk weer, zoals 
gebruikelijk op een reünie, oude vriend-
schappen werden hersteld en bijgepraat 
over de jaren dat men elkaar uit het oog 

is verloren. Het bij-
zondere aan deze 
uitreiking was wel 
dat er op de steiger 
zowel militairen 
stonden als burgers. 
In totaal kregen 
zo’n 200 (oud)

militairen, opgesteld in 7 pelotons, de 
onderscheiding. 
 

De Onderzeedienst heeft deel genomen 
aan de 4Daagse van Nijmegen. Goed te 
zien dat saamhorigheid nog hoog in het 
vaandel staat. De CdE, Stafadjudant 
Leen Klein, heeft kans gezien om aktief 
onderzeedienstpersoneel zo ver te krijgen 
om naar Nijmegen af te reizen. Chapeau 
voor dit initiatief. Past overigens hele-
maal in het “das Boost” programma waar 
de OZD al enige tijd mee bezig is. Het 
fitter krijgen van bemanningen van on-
derzeeboten. 
 

30 juni was de jaarlijkse Nationale Vete-
ranendag in Den Haag. De Stichting On-
derzeedienst Veteranen heeft dit jaar met 
bijna 50 Onderzeedienstveteranen mee-
gelopen in het defilé. Jaarlijks groeit het 
aantal flipperdragers dat hier naar toe 
komt, en mee loopt. Na afloop is het er 

ouderwets gezellig met zowel veteranen 
als de flipper dragers zonder deze status. 
Want natuurlijk zijn die ook van harte 
welkom om deze dag. Elke flipperdrager 
weet immers dat de flipper staat voor de 
reizen die we maakten maar niet aan de 
grote klok werden gehangen. 
De koninklijke Marine heeft met de 
saamhorigheidsdag op 12 juli haar 530 

verjaardag gevierd. Het was ook op deze 
dag prachtig weer en velen wisten de 
weg naar het Marine-terrein te vinden. 
Sommigen waren daar al jaren niet meer 
geweest. Oud gedienden van de Onder-
zeedienst wisten elkaar al snel te vinden. 
Ook dit was een geslaagd evenement. 
Saamhorigheidsdag KM 

Geen mogelijkheid gehad om ergens bij 

te zijn? Zet dan vast 24 april 2019 in 
uw agenda. Dan is de volgende Algeme-
ne Ledenvergadering/reünie van uw ver-
eniging. Hij zal gehouden worden in de  
“Witte Raaf” op het Marine terrein in 
Den Helder. Meer bijzonderheden in het 
Decembernummer. 

De Redactie.. 

Saamhorigheidsdag 

4Daagse lopers OZD 
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In Memoriam  
 
 
 
 

 
 

Met leedwezen geeft het bestuur kennis van het overlijden van onze leden; 
        
29 mei 2018 J.H. van Rede 88 jaar  Wassenaar 
10 juni 2018 H. van der Harst 64 jaar  Harlingen 

 
Wij zullen hen in eerbiedige herinnering blijven gedenken 

Contributie 
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jaar, buitenland leden € 10 per jaar i.v.m. de 
hoge porto kosten. 
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BIC: INGBNL2A 
 
Betaling dient voor 1 maart overgeschreven zijn, 
wil men als lid ingeschreven blijven. Zij die 
reeds lid zijn, krijgen in de december KVO een 
acceptgiro bijgesloten. 
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t.n.v. Onderzeedienst Reünistenvereniging 
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1784 NL  Den Helder 
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Aart Hopman, 
Onderzeebootcommandant 

Op 27 februari 2018 is oud onderzee-
bootcommandant, Aart Hopman, te Can-
berra Australië overleden. Omdat hij 
geen lid was van onze vereniging is de 
melding niet opgenomen 
in de ’in memoriam’ van 
ons blad. Het verhaal is 
wel bijzonder genoeg 
om te delen met onze 
leden.  
Hopman jvi 1934, vierde 
op 23 oktober  2017 in 
zijn honderdste geboor-
tedag. Het was een groot 
feest in het Nursing Ho-
me waar Aart toen ver-
bleef. De Defensieatta-
ché verbonden aan de 
Nederlands ambassade 
te Canberra. Luitenant 
kolonel Klu Elmar Her-
mans, was eveneens van 
de partij alsmede de in 
Canberra woonachtige 
gepensioneerde kapitein 
ter zee Floris Schuller tot Peursum. Vrij-
dag 6 oktober 2017 was Aart al verrast 
door een bezoek van de Commandant 
van de Onderzeedienst (tegenwoordig 
Groep oudste geheten) KTZ Herman de 
Groot.  
 
De maritieme levensloop van Aart is 
zonder overdrijving bijzonder te noemen. 
Hij koos zelf niet voor een marine carriè-
re bij de onderzeedienst maar die 
“overkwam” hem als gevolg van het uit-

breken van de Tweede Wereldoorlog. 
Aart werd op 23 oktober 1917 geboren in 
Amsterdam. Na zijn maritieme opleiding 
aan de Kweekschool voor de Zeevaart in 

Amsterdam is hij in 
1936 gaan varen als 
leerling stuurman bij de 
Stoomvaart Maatschap-
pij Nederland om ver-
volgens in 1938 in 
dienst te treden bij de 
Koninklijke Pakketvaart 
Maatschappij. In 1939 
werd hij opgeroepen in 
militaire dienst voor het 
volgen van de opleiding 
voor Aspirant Reserve 
Officier bij de Konin-
klijke marine. Na drie 
maanden te hebben ge-
diend aan boord van Hr. 
Ms Java werd hij op 1 
december 1941 als jong-
ste officier geplaatst aan 
boord van de onderzee-

boot Hr. Ms. KXV onder gelijktijdige be-
noeming tot Luitenant ter zee der derde 
klasse van de Koninklijke marine reser-
ve. Tot zijn terugkomst in Tandjong Pri-
ok in september 1945 is Aart zonder on-
derbreking aan boord van de K XV ge-
plaatst gebleven, onafgebroken onder 
dezelfde commandant, Luitenant ter zee 
der eerste klasse C.W. Baron van Boetse-
laer. Al gauw wist hij het vertrouwen van 
van Boetselaer te winnen met zijn gron-
dige kennis van navigatie. “Aart, waar 

zijn we?” We zijn 15 miles 
Noord-NoordOost van Soera-
baja.” “Hoe weet je dat?” “Ik 
heb een sterrenbestek 
geschoten en deze positie bere-
kend.” Einde verhaal, einde 
discussie – en de navigatie 
bleek correct.  
  
De oorlogsdreiging was begin 
december 1941 heel reëel en 
na het uitbreken van de oorlog 
met Japan op 7 december werd 
de K XV op 12 december 1941 

Rechts: Hopman als LTZ3 a/b K-XV 
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naar de Zuid Chinese Zee gedirigeerd op 
zoek naar de Japanse invasievloot die 
overigens niet werd verkend. Vanaf janu-
ari 1942 maakte de K XV deel uit van de 
5e divisie onderzeeboten in Tarakan 
(Borneo, nu Kalimantan) . De boot on-
derging na een brand in een compressor 
noodgedwongen een korte onderhouds-
periode in Soerabaja om begin februari 
weer terug te keren naar haar patrouille-
gebied. Tot maart 1942 patrouilleerde de 
K XV in de Javazee en de Indische Oce-
aan. In die periode werden twee Japanse 
schepen aangevallen, de aanval op een 
Japans vrachtschip miste doel, bij de aan-
val op de Japanse tanker Tsurumi werd 
alleen materiële schade aangericht. Deze 
tanker werd later dat jaar tot zinken ge-
bracht door een Amerikaanse onderzee-
boot. De KI-XV heeft na de aanval op 
het Japanse schip een aanval te verduren 
gehad waarbij 67 dieptebommen worden 
geteld. De boot loopt schade op, maar 
kan haar weg vervolgen. 
 
Na de Slag in de Javazee waarbij Hr. Ms. 
Java tot zinken werd gebracht, en de 
daarop volgende val van Nederlands In-
dië, wijkt de KXV uit naar Colombo waar 
de boot op 13 maart 1942 arriveert en 
onder bevel van de Royal Navy wordt 
gesteld. Van 3 mei tot 4 juni worden pa-
trouilles uitgevoerd langs de westkust 
van Sumatra. Hierbij wordt op 12 mei op 

Atjeh een landingsparty aan wal gezet. In 
de nacht van 22/23 mei zou de party 
weer aan boord worden genomen maar 
die verschijnt niet op de afgesproken 
plaats. Ook bij een twee poging in de 
nacht van 23/24 mei 1942, geen spoor 
van de party waarna wordt teruggekeerd 
naar Colombo waar intussen is besloten 
dat de K XV voor een grote onderhoud - 
en moderniseringsbeurt naar de Verenig-
de Staten zal gaan.  
Op 1 augustus vertrekt de boot naar Phi-
ladelphia. De route loopt via Diego Sua-
rez, East London (Zuid Afrika), Simons 
Town, Freetown en de Bermuda’s. Op 1 
november 1942 arriveert de boot op een 
marinewerf in Philadelphia. Daar liep 
weldra het gerucht om de K XIV en de K 
XV te verschroten en de beide bemannin-

gen samen te voegen en 
aan boord te plaatsen van 
een grotere nieuwe onder-
zeeboot van de Ameri-
kaanse marine. Uiteinde-
lijk worden dan toch een 
nieuwe sonarinstallatie 
ingebouwd, het 40 mm 
bofors kanon verwijderd, 
het voorluik dichtgemaakt 
en twee externe torpedo-
buizen verwijderd. De 
Amerikanen vonden het 
te riskant een gat in de 
drukhuid te maken om 
twee inwendige torpedo-
buizen te installeren. 

Hopman en de Jong a/b K-XV 

Vlnr: K-VII, K-XIV, K-XVII, SS Zuiderkruis, 
K-XV en K-XI 
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Toch was de K XV nog niet zo oud. De 
boot is in 1930 - 1932 gebouwd bij de 
Rotterdamsche Droogdokmaatschappij 
en eind 1933 in dienst gesteld bij de Ko-
ninklijke marine. De Amerikanen hadden 
blijkbaar niet veel vertrouwen in de Ne-
derlandse scheepsbouwindustrie. 
 
Bij het aan boord nemen van torpedo’s 
op 12 juni 1943 in New London 
(Connecticut) vindt er een ernstig onge-
luk plaats wanneer een strop breekt en de 
eerste officier Ltz 1 KMR D. van Beuse-
kom als gevolg van de losschietende tor-
pedo dodelijk wordt getroffen door het 
vallende pro-
jectiel. Tijdens 
het ongeval was 
Aart Hopman 
niet aan boord 
maar hij kon 
wel aanwezig 
zijn bij de be-
grafenis op Ar-
lington Natio-
nal Cemetery in 
Washington. 
 
Na op zee nog enkele beproevingen te 
hebben uitgevoerd vertrekt de K XV op 
16 juni naar het Schotse Dundee om daar 
o.a. een radarinstallatie aan boord geïn-
stalleerd te krijgen. Aart volgt hier ook 
een radarcursus in Glas-
gow. Op 21 oktober 1943 
wordt via Holy Loch koers 
gezet naar Colombo om 
daar weer op 25 december 
1943 te arriveren. Op zee 
had hij het bericht ontvan-
gen van zijn bevordering 
per 1 december tot Luite-
nant ter zee der tweede 
klasse KMR. Vanwege een 
lekkende schroefas moest 
de boot hier ook in dok en 
nadat dit euvel is verholpen 
wordt de boot op 1 februari 
1944 op patrouille gezon-
den west van Sumatra om 
vervolgens, tot grote ver-

rassing van de bemanning, op 28 februari 
te arriveren in Fremantle, Australië.  
Hier wordt de boot onder Amerikaans 
bevel geplaatst om vervolgens te worden 
ingezet voor de Netherlands Forces Intel-
ligence Service (NEFIS) De Nefis was 
een Nederlandse militaire inlichtingen-
dienst in Australië die als taak had in de 
Archipel en Nederlands Nieuw Guinea 
t.b.v. de Geallieerden het verzamelen van 
inlichtingen en het aan wal zetten van 
landingsparties. Deze operaties werden 
uitgevoerd vanuit Darwin, in het noorden 
van Australië.  
 

Na de capitulatie van Japan op 15 augus-
tus 1945 keert de K XV op 21 december 
1945 terug in Tandjong Priok. Aart is 
gedurende de gehele oorlogsperiode be-
last geweest met de functie van naviga-
tieofficier, ook toen hij tweede officier 

Hr.Ms. O 27 na de oorlog 

O 27 na de 2e WO (U boot U-D5 in Duitse handen) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oorlogsherinneringskruis_met_de_mogelijke_batons.jpg


werd aan boord en tijdens zijn tijde-
lijke functie van oudste officier. De 
K XV is op 23 april 1946 uit dienst 

gesteld en in december 
1950 verkocht voor de 
sloop. Op 20 oktober 
1944 is aan Aart het 
Bronzen Kruis toege-
kend en na afloop van 
de oorlog het Oorlogs-
herinneringkruis met 
vier gespen. 
 
Met de terugkeer naar 
het bevrijde Nederlands 

Indië kwam er geen einde aan zijn 
marinecarrière. Hij wordt van 1945 
tot 1947 geplaatst aan boord van 
Korvetten die tijdens twee politione-
le acties in de Archipel patrouilles 
uitvoeren op zoek naar (wapen)
smokkelaars. Van januari tot novem-
ber 1947 is hij personeelsofficier in 
Soerabaja en wordt bevorderd tot 
Luitenant ter zee der eerste klasse 
KMR om daarna van september 
1948 tot 28 november 1949 te worden 
belast met het bevel over een squadron 
mijnenvegers.  
 
Vlak voor soevereiniteitsoverdracht aan 
Indonesië keert Aart terug naar de onder-
zeedienst en wordt belast met het bevel 
over Hr.Ms. O 27. Na de soevereiniteits-
overdracht wordt in juli 1951 de onder-
zeedienst verplaatst naar Hollandia in 
Nederlands Nieuw Guinea.  
 
Hr.Ms. O27 heeft een bijzondere ge-
schiedenis achter de rug in WOII. De 
opdracht voor de bouw van Hr.Ms. O 27 
was op 8 juli 1938 door de Koninklijke 
marine gegeven met het voornemen de 
boot als Hr.Ms. K XXVII in dienst te stel-
len. Op een goed moment dat nooit meer 
is achterhaald, werd de naam veranderd 
in Hr. Ms. O 27. Bij het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog heeft het werfper-
soneel getracht de boot onklaar te maken 
maar door de snelheid van het onfortuin-
lijke verloop van de oorlogshandelingen 

is deze opzet onvoldoende geslaagd en is 
de boot onder toezicht van de 
Kriegsmarine afgebouwd bij de RDM en 
in dienst gesteld als U-D5 . Gedu-
rende de hele oorlog heeft de U-D5 
dienst gedaan, aanvankelijk als aan-
valsboot op de Atlantische Oceaan 
maar later als opleidingsboot en in 
een nog later stadium omgebouwd 
tot bevoorradingschip voor ander 
onderzeeboten. Deze boten werden 
ook wel Milchkuh genoemd. Als 
grote innovatie geldt hierbij het on-
derwater overpompen van brandstof 
naar andere boten. Naar verluid zou 
de U-D5 220 onderwater bevoorra-
dingsoperaties met brandstof heb-
ben uitgevoerd. Een rapport van de Ame-
rikaanse Marine doet verslag van de on-
dervraging van overlevenden van de U-
490 over deze techniek. De U-D5 over-
leeft de oorlog en op 9 mei1945 vindt de 
overgave plaats in Bergen, Noorwegen. 
De geïnteresseerde lezer kan het comple-
te verhaal raadplegen op de website 

Hopman met model van Walrusklasse 
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scheiden waarbij Member of the Military 
Division of the Most Excellent Order of 
the British Empire wel de meest opmer-
kelijke is.  
 
Voorwaar een indrukwekkende marine 
carrière voor een jongen uit Amsterdam 
die eigenlijk had gekozen voor een mari-
tiem carrière bij de Koopvaardij. 
 
Met veel enthousiasme heeft dhr. Gijs de 
Jong het bezoek van de Commandant 
van de Onderzeedienst in goede banen 
geleid door in nauw contact met het Nur-
sing Home als intermediair te willen op-
treden. De COZD was rond die tijd op 
dienstreis in Sydney, Australië. Toen 
hem in augustus 2017 het jubileum van 
Aart onder de aandacht werd gebracht 
heeft hij in Den Helder aan de hand van 
oude oorlogsverslagen door vrijwilligers 
een levensloop laten samen stellen van 
Aart om hem dit te kunnen overhandigen 
tijdens zijn bezoek, tezamen met een 
scheepsmodel van Zr. Ms. Walrus. Ook 
voor de feestelijke bijeenkomst op 23 
oktober heeft Gijs de coördinatie op zich 
genomen met als een resultaat een onver-
getelijke dag voor de honderdjarig Aart 
Hopman, Hulde! 
 

Met dank aan  
Willem van der Knaap jvi 1962 

 
(jvi staat voor “jaar van intreden” bij de 
Kweekschool voor de Zeevaart te A’dam) 

www.Uboat.net 
 
Een Nederlandse bemanning haalt de U-
D5 op in Noorwegen en brengt de boot 
over naar Dundee waar de boot op 13 juli 
1945 weer als Hr.Ms. O 27 in dienst 
wordt gesteld In 1946 ondergaat de O 27 
een onderhoudsbeurt en wordt de Duitse 
uitrusting verwijderd. Daarna doet de 
boot dienst als “torpedo inschiet boot” 
om in 1949 weer naar Nederlands Indië 
te vertrekken waar Aart dan op 28 no-
vember 1949 wordt belast met het bevel, 
vlak voordat de soevereiniteit over Indo-
nesië wordt overgedragen. Tot 23 januari 
1951 is Aart commandant van de Hr.Ms. 
O 27.  
 
Dan neemt zijn carrière weer een drasti-
sche wending. Zijn Australische vrouw 
wil terug naar Australië en Aart besluit 
ontslag te nemen uit de Koninklijke ma-
rine. Op 1 oktober 1952 wordt hem eer-
vol ontslag verleend. Vermeldenswaard 
is beslist nog dat hem het Ereteken voor 
Orde en Vrede met drie gespen en het 
Nieuw Guinea Herinneringskruis zijn 
toegekend. 
 
In maart 1954 treedt Aart in dienst bij de 
Royal Australian Navy. Over zijn dienst-
tijd bij de RAN is minder bekend. Hij 
wordt oudste officier aan boord van een 
Australisch korvet en verwerft dan toch 
weer een commando wanneer hij wordt 
belast met het bevel over HMAS Emu. Na 
een periode als Assistant 
Director Naval Intelli-
gence for Electronics 
and Weapons gaat Aart 
in 1977 op zestigjarige 
leeftijd met pensioen 
vanuit de Australische 
marine. Of hij daarna 
nog een vierde carrière 
heeft weten opbouwen 
is de schrijver dezes niet 
bekend. Gedurende zijn 
tijd in de Australische 
marine is Aart ook weer 
herhaaldelijk onder-
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Op 29 Mei 2018 
hebben wij afscheid 
moeten nemen van 
Jan van Rede. Velen 
van ons kennen hem 
als een onderzee-
bootman in hart en 
nieren en zeer be-
trokken bij de boten 
en de bemanningen. 
Hij heeft zich ook 
altijd bezig gehou-
den met de ontwik-
kelingen en de toe-
komst van de Neder-
landse onderzeebo-
ten. 
 
Zijn actieve loopbaan aan boord 
van de onderzeeboten werd afge-
sloten met het commando over Hr. 
Ms. Zeehond (1962-1964). In 1975 
werd hij  Commandant van de On-
derzeedienst. In deze tijd werd er 
op vele fronten gediscussieerd over 
de stafeisen van de nieuwe Walrus  
klasse. Vanuit zijn functie deed hij 
daar volop aan mee. Zo was hij een 
groot pleitbezorger van de grotere 
duikdiepte en de daarmee gepaard 
gaande nieuwe torpedobuizen.  
 
Op 14 Juni 1978 werd het nieuw-
bouwplan voor de Walrus klasse 
goed gekeurd door de Tweede Ka-
mer. Het was voor Jan van Rede 
een grote voldoening dat hij dat 
nog net kon meemaken als Com-
mandant Onderzeedienst.  
In deze  zelfde periode vond ook 
de verhuizing  plaats  naar de Nieu-
we Haven, steiger 19. Een ingrij-
pende en gecompliceerde operatie, 
die ook gepaard ging  met veel 

emoties omdat wij 
onze  vertrouwde  
huis, de onderzee-
dienst kazerne, 
moesten verlaten.  
Door de komst van 
de Zwaardvis klasse 
en de ontwikkelin-
gen binnen de mari-
ne was er echter 
geen keuze. Het 
moest gewoon ge-
beuren. Jan van Re-
de was  hierbij een 
grote stuwende fac-
tor.  
 

Waarschijnlijk heeft deze verhui-
zing ook bij gedragen aan het besef 
om stappen te ondernemen om het 
samenhorigheid gevoel van de on-
derzeebootmannen te vergroten. 
Voor Jan van Rede was dit de re-
den om het initiatief te nemen om 
de Reünisten Vereniging Onderzee-
dienst op te richten. Dit gebeurde 
op 2 December 1977. De eerste 
voorzitter was Commandeur bd 
MWO  Jan van Dulm. Niet lang 
daarna werd Jan van Rede de voor-
zitter en heeft de vereniging vele 
jaren als zodanig gediend. Als dank 
voor zijn enorme inspanning voor 
de Reünisten Vereniging Onderzee-
dienst werd hij benoemd tot erelid.  
 
Hij bleef geïnteresseerd in het  wel 
en wee van de onderzeeboten en de 
onderzeeboot mannen.  
 
Wij zullen hem missen. 
 

Robin Snouck Hurgronje,  
voorzitter 

In Memoriam 
Jan van Rede 
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Meevaren  a/b  USS Barbel 

Toen de aangewezen eerste com-
mandant van de “Zwaardvis”, Ben 
Fanoy,  zich voorstelde aan de 
BDZ  Vice Admiraal Maas,  kwam 
meevaren op een Barbel-klasse on-
derzeeboot ter sprake,  omdat het 
voor de Nederlandse Onderzee-
dienst nieuw was om op één 
schroef te varen. 
De Admiraal “regelde” dat en 4 fe-
bruari 1971 zaten wij (Ben en on-
dergetekende) op het vliegtuig naar 
Manilla,  om mee te varen op USS 
“Barbel”,  die zijn thuisreis naar 
Hawaii na 6 maanden patrouille 
varen in de Zuid Chinese Zee,  
vanuit Subic Bay op de Philipijnen,  
zou aanvangen.  De “Barbel” 
SS580 is de oudste van de serie 
van drie met “Bonefish” en 
“Blueback” ; commandant was 
Commander Jim Thomas, met 5 
officieren (het HTD was al naar 
huis gevlogen i.v.m. een beval-
ling). 
 
We vertrokken op 8 februari uit de 
enorme marine basis Subic Bay,  
om een dag later weer terug te ke-
ren:  problemen met het Voor Duik 
Roer aan het Sail.  Origineel waren 
de boten met een VDR op de boeg 
uitgerust.  Tijdens het z.g. levens-
verlengend onderhoud waren de 
roeren aan het Sail geplaatst.  Maar 
dit bleek toch niet stevig genoeg 
voor roeren ontworpen te zijn.  Dus 
regelmatig problemen met de uitlij-
ning van de lagers waarin de roeren 
bewogen.  Op 12 februari dan toch 
op weg naar Pearl Harbour de  
thuishaven van de bemanning. 
 
De dieselmotoren staan op deze 

boten naast elkaar,  met gevolg dat 
de middelste diesel minder onder-
houd kreeg, vanwege de weinige 
ruimte tussen de motoren!  De mid-
delste diesel was nu buiten gebruik 
door lagerproblemen.  Op twee die-
selmotoren werd gesnuiverd,  met 
zo nu en dan even naar de opper-
vlakte om een sterretje te schieten.  
Zelfs bij vlakke zee werd je nat op 
de brug!  Op 20 februari deed ik 
examen om “qualified diving offi-
cer” te worden en liep daarna zelf-
standig de wacht als chef OW. 

 
Op 21 februari een aanval gedaan 
op drie passerende jagers, met blin-
de schoten.  Op 27 februari hielden 
Ben en ik een voordracht over de 
scheepsomroep over de herdenking 
van de Slag in de Java Zee van 
1942.  Vanaf  26 februari mochten 
wij niet meer in de BBK, vanwege 
de daar aanwezige nucleaire torpe-
do's,   die wij niet mochten zien. 
 
Tijdens de vaart doen we regelma-
tig oefeningen als “Angels and 
Dangels”,  vooral voor ons om te 
laten zien hoe de boot onder water 
manoeuvreert met één schroef.   
Met een diepduik naar 700 ft (ruim 
200 mtr). 
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Verder elke week de EMT, ( emer-
gency blowing system),  na het on-
geluk met de “Thresher” een regel-
matige noodoefening voor alle bo-
ten verplicht.  Er was een Sub Sa-
fety Program met allerlei maatrege-
len,  oefeningen,  inspecties , etc.,  
als gevolg van deze ramp. 
 
Omdat er geen formele HTD aan 
boord was,  kon ik die functie tijde-
lijk waarnemen.  Het is bij de US 
Navy zo dat alles aan de comman-
dant gevraagd en 
gemeld moest 
worden.  Zoals 
ook het filter wis-
selen op de die-
sels bijv.   
Toen we Hawaï 
naderden viel de 
tweede diesel uit 
en voeren we nog 
maar op één die-
selmotor:  zoet-
waterlekkage. 
We zouden dus 
een dag of mis-
schien wel meer 
te laat thuis ko-
men!   
Met de onderofficieren machinist 
kreeg ik toestemming om de diesel 
te repareren.  Er was  namelijk een 
lekke cylindervoering en met het 
wisselen van deze voering door een 
aanwezige reserve,  kon de diesel 
weer gerepareerd worden!   
Aldus geschiedde en met twee 
draaiende diesels voeren we 5 
maart de haven binnen,  met zo'n 
typische Hawaiiaanse bloemen-
krans aan het Sail en op de wal de 
familie van de bemanning, na 6 

maanden patrouille. 
Er was ook een bord waarop stond 
” Keep George at sea”, die was 
kennelijk niet welkom meer. 
 
Ben en ik bleven nog een week op 
de Onderzeedienst om van allerlei 
te bekijken en bespreken betreffen-
de de Barbel-klasse,  waarmee wij 
in september van dat jaar te maken 
zouden krijgen tijdens de proef-
vaart met de “Zwaardvis”.  Naar 
hoofdingenieur van de Marine ir. 

Sj. Heemstra  langzamerhand:  
”Sjarbel” genoemd. 
Tijdens een afscheids/
kennismakings-feest op de basis 
namen wij afscheid,  konden nog 
net op tijd aan boord van het vlieg-
tuig komen om naar Los Angeles te 
vliegen en van daar naar Schiphol 
in voor het eerst een Boeing 747! 
 

Pieter de Graeff,   
HTD b.d.  Proeftocht Hr.Ms.  

“Zwaardvis”.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjv3feHiurcAhVOZlAKHee1CWgQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.subpirates.com%2Fshowthread.php%3F1394-West-PAC-color-schemes-SS-SSN-SSBN&psig=AOvVaw3-_j06ARjjIoS5WS9q


PAGINA 14 

 



 

PAGINA 15 

Veteranandag 2018 

Zoals andere jaren werd ook dit jaar de 
Nationale Veteranendag in Den Haag 
gehouden. Op 30 juni togen weer veel 
Nederlandse veteranen en niet veteranen 
naar Den haag voor een gezellig samen-
zijn op het Malieveld. De veteranen, ook 
die van de Onderzeedienst, liepen in het 
defilé voorbij aan de koning. Al voor het 
derde jaar op rij organiseerde de Stich-
ting Onderzeedienst Veteranen de deel-
name aan het Defilé. Dit jaar met een 
peloton van bijna 50 personen. 
Hieronder enkele ervaringen van leden 
die in Den Haag zijn geweest 
 
Ervaringen NLVD 2018  
Dit jaar heb ik voor het eerst meegedaan 
aan de jaarlijkse Veteranen dag in Den 
Haag. Ik heb de veteranenstatus. Deze 
heb ik verkregen vanwege een vredes-
missie in Bosnië eind 96 begin 97. Ik 
was op dat moment de enige van de KM 
in Bosnië en bivakkeerde in een groot 
gezelschap van de Landmacht. Ik heb mij 
altijd veteraan gevoeld en had altijd wel 
willen meedoen aan een Veteranen dag, 
maar waar moest ik aansluiting vinden? 
Ik had ook geen zin om mee te lopen met 
de individuele veteranen. Blij was ik toen 
de Stichting Onderzeedienst Veteranen 
actief werd. Je zoekt toch aansluiting bij 
een club die kan putten uit gedeelde er-

varingen en saamhorigheid.  Ik heb mij 
dan ook gelijk aangemeld als lid en op-
gegeven voor NLVD 2018. 
 
Vooraf was ik benieuwd wie ik nog zou 
kennen en herkennen. Een aantal 
herkende ik, moest wel mijn ge-
heugen kraken naar namen en bo-
ten. Na een bak koffie was het zo-
ver, we gingen klaarstaan om mee 
te doen aan het defilé. Bij het op-
stellen werd ik (als baroe) gelijk 
naar achteren gebonjourd. Toen 
wij door de straten liepen was ik 
diep onder de indruk van het aan-
wezige publiek. Allemaal applaus, 
dat doet je als veteraan goed, ein-
delijk erkenning voor wat wij hebben 
gedaan. Hoeveel foto’s er zijn gemaakt 
van ons is niet bij te houden. Waar-
schijnlijk staan wij op ontelbare face-
book pagina’s.  
De sfeer was goed en Eelco, onze “PC”, 
hield de stemming er goed in. Na het 
passeren van de Koning, geflankeerd 
door CZSK (Rob Kramer), gingen we 
weer terug na het Malieveld, op weg 
naar een lekker biertje. Na het nuttigen 
van een blauwe hap werd het steeds ge-
zelliger. Driekus Heij kwam ook nog 
langs, samen met premier Rutte. Hij was 
wel eens aan boord van een OZBT ge-
weest, maar niet gevaren, een gemis vol-
gens Driekus. De biertjes gingen er goed 
in, het was immers een dorstig weertje. 
Helaas kon ik niet aansluiten bij de af-
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terparty, moest i.v.m. een feestje (met 
burgers) weer terug naar Bergen op 
Zoom.  
Joangens bedankt, volgend jaar ben ik 
weer van de partij. 

 
Hans Mulder 

 
 
Het was weer een mooie dag tij-
dens de Veteranendag in Den 
Haag, het weer zat goed mee. 
Soms wel eens te goed, op het 
binnenhof bij de medaille uitrei-
king viel een van de kinderen 
flauw vanwege de zon, dit was 
net voor de ceremonie, ze was net 

voor de uitreiking weer op de been en 
liep keurig mee met het plateau met de 
medailles. 
Dit jaar liep er ook weer een grote dele-
gatie van de  OZD Veteranen mee in het 
defilé,  de aantallen lopen nu al voor het 
derde jaar op. Een goede zaak dus. 
 

Ook hadden we dit jaar voor het eerst een 
stand op het malieveld, een eigen plek 
waar diverse zaken konden worden ge-
kocht die te maken hebben met de On-
derzeedienst.  
                                               
Jaime Karremann was daar ook aanwezig 
om zijn boek “In Het Diepste Geheim” te 
signeren. 
In de stand hebben we nog bezoek gehad 
van de minister en staatssecretaris van 
defensie Ank Bijleveld-Schouten en Bar-
bara Visser.  
Ook bracht de attaché van de Amerikaan-
se Marine in Nederland een bezoek aan 
onze stand, hij bleef hier vrij lang en 
werd door Jamie uitvoerig ingelicht over 
zijn boek en de plannen voor verfilming 
hiervan. Ik heb hem ook nog even de ins 
en outs van de Tonijn uitgelegd.  
Het was voor de mensen in de stand een 
aangename dag, zeker voor herhaling 
vatbaar.  

Jan Doze 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjv4puNw-zcAhVF6qQKHRFnCc8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.crash40-45.nl%2Fveteranendag%2F&psig=AOvVaw2N4YGggcA84gAc6bh26XP9&ust=1534335414349709


 

PAGINA 17 

Uitkijk Postboei 

Geachte redactie, 
 
Met KVO 144 van Juni  2018 was ik ex-
tra blij. Na heel lang te hebben uitgeke-
ken naar een artikel over T-boten ben ik 
nu wel goed bediend al was „mijn oude 
boot“, de Zeehond, er niet bij. 
Hoewel ik indertijd als koopvaardij man 
was vrijgesteld van militaire dienst, ben 
ik toch naar de Marine gegaan. Er was 
toen, in 1948, een overeenkomst van de 
KM met een aantal  scheepvaart maat-
schappijen, waarbij 20 jonge stuurlieden 
een opleiding zouden krijgen tot reserve 
officier. Zo zou later eventueel een aantal 
bevaren officieren de Marine kunnen 
versterken. Voor de rederijen was het 
voordeel dat een aantal schepen de hoog 
gewaardeerde KMR vlag zouden mogen 
voeren.. Alleen in 1949 is dit project her-
haald. 

Na een opleiding van zes maanden slaag-
den wij allen en al voor onze benoeming 
kregen wij onze plaatsing. Ik was zo ge-
lukkig de door mij gevraagde onderzee-
dienst plaatsing te krijgen. Het was wel 
even wennen, mijn laatste schip was de 
Willem Ruys , een groot passagiersschip 
geweest. 
Overigens was ik wel snel gewend en ik 
overdrijf niet wanneer ik mijn OZD tijd 
tot de prettigste tijd van mijn totale 37 
jaar op zee reken. 
De verleiding is groot een paar anekdotes 
te vertellen, maar ik zal het hier bij laten 
Vele jaren heb ik de reünies bezocht, 
maar enige jaren geleden heb ik dat op-
gegeven omdat er van mijn oude maten 

niemand meer kwam. 
Rusthuizen, rollators, dementie en over-
lijden zijn dan de boosdoeners. 
Met mijn 91 jaar en ouderdomsbeperkin-
gen kan ik ook geen reünie meer bezoe-
ken, maar ik waardeer de herinneringen , 
zo nu en dan versterkt door het KVO.  
Daarvoor dank. 

C. Spierdijk 

Het is altijd fijn te horen dat de KVO 
wordt gewaardeerd door de leden van 
onze vereniging. Dit werd door de heer 
Kees Spierdijk in een mail verwoord. In 
zijn mail werd ik in het bijzonder getrig-
gerd door de opmerking dat de heer 
Spierdijk toch in de verleiding was geko-
men anekdotes te vertellen. We vertellen 
elkaar op reünies vaak veel verhalen  
over wat we allemaal beleefd hebben in 
onze periodes bij de Onderzeedienst. On-
der genot van een drankje vertellen we 
de verhalen aan een klein groepje maten.  
Ik heb de heer Spierdijk gevraagd of hij 
een van de verhalen op papier kon zetten 
omdat ik zeker geïnteresseerd was voor 
de KVO. Dat duurde nog geen dag en ik 
had een verhaal binnen over een van zijn 
belevenissen. Het is zeker de moeite 
waard om te publiceren. Ik hoop dat u 
geniet van het lezen van dit verhaal en 
dat Dhr. Spierdijk nog meer van deze 
belevenissen op papier kan zetten. Mocht 
u zelf een verhaal hebben, zet het op pa-
pier zodat we er met zijn allen van kun-
nen genieten. 

Red.. 

Reünie Bemanning Tijgerhaai 
Periode 1988-1991 met als commandant 
S. v/der Sluijs. Waarschijnlijke datum 
ergens in de 3de week van januari 2019.  
Indien geïnteresseerd of voor informatie: 
louis.bode@online.nl 
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Scheepsbel Van De K-XIV 

Samen met het fregat “Johan Maurits”, 
met wie wij Asdic-training hadden ge-
daan, lagen wij, “Zeehond”, het weekend 
ten anker in Tor Bay aan de Engelse 
Zuidkust in de zomer van 1950. 
Wij wisten dat de Maurits was uitgerust 
met de bel van de voormalige KXIV ,een 
legendarische boot uit de Tweede We-
reldoorlog.  
Zo kort na de oorlog, waar ook in de 
OZD nog velen te vinden waren die de 

oorlog op zee hadden meegemaakt en 
waar de namen van boten en comman-
danten bij ons jongsten nog bekend wa-
ren en hoog gewaardeerd werden, was de 
combinatie KXIV en Van de Well Groe-
neveld  een van de bekendste. Wij von-
den dus dat de bel weer moest terugkeren 
bij “ons” 
 
Een verzoek van onze commandant 
(Brakema) werd afgewezen en toen ge-
suggereerd werd dat we hem dan wel 
zouden komen halen. dreigde de com-
mandant van de ‘Maurits” (Schotel) met 
zware straffen als de “dieven” zouden 
worden betrapt. 
Meer aanmoediging hadden wij niet no-
dig. Een collega, reserve officier Zee-
dienst  Kees (ik meen dat onze rang toen 
Adelborst 1e Klasse was) en een even 
jonge beroepsofficier MSD Jos  stelden 
de Commandant voor om te gaan roven. 
-Geen bezwaar-. 
Na een paar hartversterkingen gingen wij 

drieën, min of meer vermomd als matro-
zen in de rubberboot.  
Heimelijk, doodstil of voorzichtig kon je 
ons zeker niet noemen. Zo was onze 
tocht naar de Maurits ook niet langs een 
rechte lijn. Niemand nam ons waar en 
wij maakten de boot vast aan het onder-
bordes van de staatsietrap. Omdat Kees 
kort tevoren vader was geworden en al 
vast een heldendaad wilde om later aan 
zijn zoon te kunnen vertellen, ging hij als 
eerste naar boven, samen met Jos, die 
technische ondersteuning zou geven. Ik 
ging mee om door een patrijspoort in de 
longroom te kijken. De officier van de 
wacht die ik daar zag was een bekende 
van mij. Zijn naam blijft geheim. 
Kees en Jos liepen rustig naar voren en 
daar aangekomen bedachten zij ineens 
dat zij vergeten hadden gereedschap mee 
te nemen. Jos ging brutaal de machineka-
mer in, vroeg om wat hij nodig had en 
maakte de bel los. Vast gebonden aan 
een lijn, lieten zij de bel zakken naar de 
boot die ik inmiddels aan de ankerketting 
had liggen. Zij kwamen dood gemoede-
reerd naar de trap lopen, waar ik inmid-
dels weer klaar lag met mijn boot.  De 
terugtocht naar de “Zeehond” was zo 
mogelijk nog overmoediger dan de uit-
reis. Wij vonden dat we niet ten onrechte 
die avond enthousiast werden gefêteerd. 
Terug op onze basis in Rotterdam moch-
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Op 18 mei zijn bij de Onderzeedienst 
met een grote ceremonie, de gespen 
“Speciale Operaties” uitgereikt. De eer-
ste keer dat de medaille werd uitgereikt 
was door toenmalig Minister Jeanine 
Hennis-Plasschaert. Dit was aan een 
kleine delegatie die van 18 man van de 
onderzeedienst die de medaille in Rotter-
dam ontving. Het heeft daarna nog lang 
geduurd, i.v.m. de zorgvuldigheid, tot de 
grote uitreiking plaats vond. Helaas geldt 
ook hier, net als bij het Veteranenbeleid, 
dat er gekeken wordt vanaf een bepaalde 
datum. 
De Gesp werd uit-
gereikt aan eenie-
der die speciale 
operaties met een 
onderzeeboot heeft 
uitgevoerd sinds 1 
jan 2001. Een spe-
ciale operatie is een 
missie die is gesteld 
onder de MKSO 
(Ministeriele kern-
groep speciale ope-
raties). Deze com-
missie is ingesteld op 1 jan 2001. Van-
daar dat de gesp pas ingaat vanaf deze 
datum.  
De gesp wordt slechts 1 maal uitgereikt. 
Het is dus niet mogelijk om de gesp aan 
te vullen met nummers voor het aantal 
speciale operaties. Dit gebeurt wel bij 
andere missies. Daarnaast geldt voor de 
gesp ook niet de gebruikelijke 30 dagen 
termijn voor de missie. Dit omdat onder-
zeeboten en bijvoorbeeld commando’s er 
anders niet voor in aanmerking komen. 
Omdat het speciale operaties zijn, duren 
ze meestal geen 30 dagen. Het is wel zo 
dat indien een opvarende van een onder-
zeeboot een MSKO missie maakt, hij 
naast de gesp ook de bijbehorende me-
daille krijgt. De gesp moet immers er-
gens op gegespt worden. 
Het kabinet, en de onderzeedienst, zijn 
zorgvuldig te werk gegaan omdat men 
weet dat dit zeer gevoelig ligt bij oud 
bemanningen. Men is dan ook al 2 jaar 
bezig geweest om goed uit te zoeken wie 

ten wij de bel aanbieden aan de Schipper, 
chef equipage. Na al onze grappen en 
grollen waren wij intussen goed door-
drongen van het belang van dat histori-
sche voorwerp, symbool van de helden-
daden van de OZD. 
Naar zijn houding te oordelen was de 
Schipper minstens zo ontroerd als wij. 
Hij bezwoer allen, de bel in bezit van de 
OZD te houden en altijd te beschermen. 

 
Kees Spierdijk 

 
 
 

En daar hangt hij nog altijd veilig in ge-
bouw Waalhaven (Red..) 

Gesp Speciale Operaties



PAGINA 20 

Voormalig mindef Hennis Plasschaert: 

Militairen die ongezien hun werk doen, 
die observeren en informatie verzamelen 
of die heimelijk op zoek zijn naar de 
waarheid. Het gaat hier om Defensieper-
soneel dat speciale operaties uitvoert. 
“Het belang én het effect van uw opera-
ties zijn van grote waarde”, zei minister 
van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert 
in Rotterdam.  Volgens de minister gaat 
het hierbij vooral om een erkenning voor 
uitzonderlijk werk dat terecht het predi-
caat ‘speciaal’ draagt. 
Hennis memoreerde dat de aard en het 
karakter van de operaties meestal geheim 
zijn. Dat er daarom voor de genomen 
risico’s geen publieke erkenning is en dat 
familie en vrienden eigenlijk geen idee 
hebben wat deze militairen doormaken. 
Daarna ging ze in op het belang van hun 
operaties, veelal kleinschalig, maar wel 
met een groot effect. Ze noemde ze van 
grote waarde voor zowel Nederland als 
de bondgenoten. “U verzamelt waarde-
volle informatie. Bijvoorbeeld over het 
hoe en waarom van een conflict en de 
ontwikkeling daarvan”, zei Hennis. 
Het verkrijgen van feiten en gegevens 
betitelde Hennis als cruciaal en noodza-
kelijk om juiste keuzes te maken. “Welke 
middelen zetten we in of juist niet? En ja, 
het gaat hierbij om missies met een po-
tentieel afbreukrisico. Een ieder van ons 
is hiervan doordrongen. Het welslagen 
van uw operaties is dan ook essentieel. 

er recht of geen recht heeft op deze gesp 
en medaille. 
 
HVO = Herinneringsmedaille Vredes 
Operaties 
HIM = Herinneringsmedaille Internatio-
nale Missies 
 
Er worden veel vragen gesteld door (ex) 
collega’s over het uitreiken van de gesp 
speciale operaties en de Herinneringsme-
daille Internationale Missies op 18 mei 
2018. Daarom ter verduidelijking het 
volgend; 

 
De ‘ Herinnerings-
medaille Vredes-
operaties’ (HVO) is 
bij Koninklijk Be-
sluit van 23 maart 
2001 ingesteld (zie 
staatsblad 186, arti-
kel 1 en verder). Per 
1 juli 2016 is dit de 

‘Herinneringsmedaille Internationale 
Missies’ geworden, kortweg de HIM. 
Het besluit (voor de HVO dus ook voor 
de HIM) geldt vanaf 1 juni 2001 (zie ar-
tikel 14 in het voornoemde staatsblad), 
per die datum kan de HIM dus worden 
toegekend. De gesp speciale operaties zit 
vast aan de HIM. Toekenning van de 
HIM en dus de gesp voor 1 juni 2001 is 
derhalve helaas niet mogelijk. Overigens 
worden na deze datum gespen alleen toe-
gekend aan deelnemers aan door de Mi-
nister erkende operaties. 

Gesp Speciale Operaties 
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Niet alleen voor Nederland, maar ook 
voor onze bondgenoten”, zei ze tot de 
militairen en voegde eraan toe dat ze het 
belang van deze operaties alleen maar 
ziet toenemen. 
Wat Hennis betreft spreekt de veilig-
heidssituatie, dichtbij én ver weg, boek-
delen en is duidelijk dat er behoefte is 
aan een krijgsmacht met een effectief 
handelingsvermogen. “Steeds vaker ko-
men crises snel op. Volgens haar vereist 
dat een capaciteit die flexibel, snel en 
chirurgisch kan optreden, overzicht be-
waart, een stap vooruit denkt én in een 
split second beslissingen neemt. 
Hennis meent dat alleen de besten dit 
aankunnen. “Ga maar na. De operaties 
vinden vaak plaats op grote afstand. Er is 
weinig ondersteuning. En er wordt veel 
van u als individu gevraagd. Wat voor 
velen ondenkbaar én onhaalbaar is, is 
voor u dagelijkse praktijk. Eerst komt de 
missie, de opdracht is heilig. Dan komt 
het team. En als laatste het individu 
zelf.” 
Niet de persoon maakt volgens Hennis 
het verschil, máár de bijdrage aan het 
team en de opdracht. “Dat is wat u allen 
kenmerkt. Dat je alles voor elkaar over 
hebt. Het fixen. Onder water of op land. 
In de krijgsmacht van vandaag, morgen 

én overmorgen bent u een factor van 
groot belang! Onze silent professionals! 
U heeft het laten zien. U blonk uit in 
doorzettingsvermogen, samenwerking en 
kwaliteit.” 
 
Commandant der Strijdkrachten lui-
tenant-admiraal Rob Bauer: 
“Ga er maar aanstaan. Met 
zo’n 60 man maanden, weken 
of in het beste geval dagen 
achtereen in die grote zwarte 
sigaar zonder ramen. Waarin je 
privacy gereduceerd wordt tot 
een gordijntje voor je torpe-
dobed.” 
 
Toen zijn kinderen hem eerder 
vroegen hoe mensen dat soort 
werk volhouden, vertelde Bau-

er ze over de speciale selectie, opleiding 
en training. “Maar de onderzeedienst 
draait ook om kameraadschap.” op 18 
mei illustreerde hij dat met een citaat van 
oud-commandant Hr. Ms. Tonijn Koen 
Hermsen die ook aanwezig was. "Zodra 
ik aan boord stap en ik ruik de bekende 
diesellucht, dan gaat er toch, omdat je zo 
lang geleefd hebt op zulke boten, een 
knop om in je hersenen. Dat geeft een 
prettig gevoel.” 
 
Het werk is omgeven door spanning en 
romantiek. Het is de ultieme vorm van 
teamwork en er komt heel veel kennis, 
kunde, vakmanschap en concentratie bij 
kijken. “Want dat is nodig om vlak langs 
een rotswand te varen, of heel dichtbij 
het oppervlak te zijn, met de aanvalsperi-
scoop net boven water. Waarbij je on-
danks snel naderende fregatten zo lang 
mogelijk op die diepte moet blijven om 
foto’s te maken. Het klinkt als een span-
nend jongensboek, maar jullie doen het.” 
 
Maar de Commandant der Strijdkrachten 
wees de aanwezigen er ook op dat het 
veel van mensen vraagt. De opleidingen 
zijn bijzonder zwaar en het vraagt ook 
veel van het thuisfront. Daarom bedankte 
hij ook hen nadrukkelijk:  
“Allemaal blonk u uit in doorzettingsver-
mogen. In samenwerking. In kwaliteit. 
En het effect van uw operaties is en blijft 
van grote waarde. Low visibility, high 
impact.” 
 

Bron: Defensie.nl 
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Driekus Heij Toernooi 

Op 4 juli jl. hebben 20 enthousiaste gol-

fers en golfsters deelgenomen aan het 

toernooi. 

Mannen die nu dienen alsmede oud on-

derzeedienstmensen met partners streden 

om de  "Driekus Heij Trophee".  

Het weer was prachtig en de Marine 

Golfbaan lag er, ondanks de droogte, 

goed bij. De harde, gortdroge fairway,s 

waren wel een extra handicap; de ballen 

stuiterden nl. alle kanten op dus een goe-

de gelegenheid om het niveau van je 

golfspel weer eens te testen. 

Het niveau van mijn spel bleek nog ruim 

op orde te zijn. Omdat ik het hoogste 

aantal punten had behaald, won ik hier-

door mijn eigen Trofee met als runners 

up Zeger Asch van Wijk en Jeroen Fon-

ville. 

Bij de dames was Nanke van Beek de 

beste gevolgd door Anna Maria Heij en 

Jetty Slotboom. 

Het was een bijzonder moment om daar 

te staan met de Trophee in de hand, die 

naar je is vernoemd. Het voelt zoiets als 

"op je eigen feestje de hoofdprijs in de 

wacht slepen". Maar hier, te midden van 

dit goede sportieve gezelschap, voelde 

het als een mooi moment en ook als een 

eer. 

Deze uitermate gezellige dag , goed gere-

geld door Nanke en Gideon van Beek , 

sloten we af met een voortreffelijke rijst-

maaltijd. 

Ik wil iedereen bedanken voor het ook 

dit jaar weer meedoen en hoop een ieder 

volgend jaar weer in goede gezondheid 

terug te zien. 

Driekus Heij 
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