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Eindelijk is het zo ver. Ik ben al jaren 
weg bij de onderzeedienst, maar de dis-
cussie over varen met vrouwen stamt al 
uit mijn tijd. Telkens kwam deze vraag 
weer naar boven. In eerste instantie werd 
deze ingegeven door vrouwenorganisa-
ties die gelijkheid wilden op alle fronten. 
Na de tweede wereldoorlog werden vrou-
wen binnen defensie nog in speciale af-
delingen opgenomen. Zo kende de Mari-
ne de Marva, “Marine Vrouwen Afde-
ling”. De eerste vrouw die als Marva in 
dienst trad wordt tot op de dag van van-
daag genoemd in de media. Francien de 
Zeeuw. Als verzetsstrijder in de oorlog 
werd zij na de oorlog de eerste vrouw in 
beroepsdienst bij de Nederlandse Krijgs-
macht. Binnen de Marine kwamen op 
steeds meer plekken vrouwen te werken. 
Het varen was echter tot de jaren 80 
voorbehouden aan mannen. In de jaren 
80 kwam ook daar een einde aan. De eer-
ste vrouwen kozen het ruime sop met de 
Hr.Ms. Zuiderkruis. Het schip werd een 
beetje aangepast zodat er accommodatie 
en sanitair was voor mannen en vrouwen. 
Dit stuitte toen op veel weerstand. Ieder-
een had er wel een mening over. “kon je 
wel vertrouwen op een vrouw in gevecht 
situaties”? Dat zijn discussies van korte 
duur. Na een paar jaar weet men niet be-
ter en bleken vrouwen waardevolle werk-
krachten. Daarna werden ook al snel de 
andere schepen, zoals fregatten, openge-
steld. Daar waar eerst veel weerstand 
was, is het na een aantal jaar heel ge-
woon. Het voordeel op grotere schepen 
was wel dat daar de accommodatie en het 
sanitair enigszins kon worden aangepast. 
Dat is voor onderzeeboten wat lastiger. 
In mijn tijd op onderzeeboten zijn er wel 
een proeven uitgevoerd om te kijken of 
het mogelijk was om er vrouwen te laten 
varen. Toen al was de insteek van de On-
derzeedienst. “We moeten kijken hoe het 
wel kan, i.p.v. onze hakken in het zand 
zetten en maar blijven herhalen waarom 
het niet kan”. Accommodatie aanpassen 
is wat lastig in de toch al krappe en be-
nauwde ruimte aan boord van een onder-
zeeboot. Ik kan me nog goed herinneren 

dat ik aan boord van een Zweedse boot 
was voor een rondleiding. Daar werd al 
gevaren met vrouwen. Tijdens de rond-
leiding kwam er dus ook gewoon een van 
de vrouwen uit een bedje rollen in haar 
ondergoed. Ik was dat niet gewend en 
stond dus enigszins verbaasd te kijken. 
De dame in kwestie had er overigens to-
taal geen moeite mee. Later besefte ik 
mij dat de Zweden ook de uitvinders zijn 
van de sauna. Die zijn allang gewend aan 
mannen en vrouwen die schaars of soms 
niet, gekleed gebruik maken van ge-
meenschappelijke ruimten. Ik was over-
tuigd. Zo zou het moeten kunnen. Maar 
nu was de politiek daar niet zo van over-
tuigd. Na een aantal keren politicie aan 
boord te hebben gehad, vonden zij nog 
dat het in 
de Neder-
landse 
cultuur 
niet paste 
als man-
nen en 
vrouwen 
in dezelf-
de ruimte 
sliepen, 
douchten 
en voor 
langere 
tijd werk-
ten.  
Maar zoals zoals meestal met verande-
ring is het een kwestie van tijd. In 2020 
zijn we eindelijk zo ver dat we het con-
cept zoals dat bij de Zweden werd gehan-
teerd ook hier toepassen. Uiteraard zul-
len er kleine aanpassingen zijn (de deur-
tjes in de douche i.p.v een gordijntje). En 
de na een succesvolle pilot worden er nu 
vrouwen aan boord geplaatst en is de eer-
ste vrouwelijke flipperdrager een feit. Nu 
wachten op de eerste vrouwelijke com-
mandant. Nu hoop ik alleen dat we blij-
ven praten van bemanningen i.p.v. 
‘bemensing’. Hoewel ik daar vast ook 
aan ga wennen als er genoeg tijd over-
heen gaat. 

 De Redactie 
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In Memoriam  
 
 
 
 

 
Met leedwezen geeft het bestuur kennis van het overlijden van onze leden; 

        
 
21 oktober 2019 R.R. De Jongh 67 jaar Hoorn 
25 oktober 2019 C. Nijdam 85 jaar Breda 
27 november 2019 W. Nederlof 88 jaar Bodegraven 
13 december 2019 G. Franken 88 jaar Culemborg 
02 januari 2020 A. Hoegee 80 jaar Leerdam 
20 januari 2020 J. Th. W. Zuidhoek 69 jaar Noordwijk 
26 januari 2020 C.F. van der Kind 68 jaar  Gorinchem 
15 februari 2020  H.P.P. van Rede  62 jaar  Leidschendam  

 
Wij zullen hen in eerbiedige herinnering blijven gedenken 

Contributie 
 

De minimale contributie bedraagt € 7,50 per 
jaar, buitenland leden € 10 per jaar i.v.m. de 
hoge porto kosten. 
IBAN: NL57INGB0003928464  
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. 
 

Gironr vereniging: NL57INGB0003928464 
t.n.v. Onderzeedienst Reünistenvereniging 
Jolstraat 74    
1784 NL  Den Helder 
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Veteranentenue 

Nieuws uit het Veteranen en Postactie-
ven overleg CZSK (VEPAC) 
 
Veteranentenue: Erkenning door her-
kenning 
Uniformiteit aan de buitenkant, maar 
toch een persoonlijk pak voor de vete-
raan. Het veteranentenue, erkenning door 

herkenning, is een 
maatpak van hoge kwa-
liteit en kost € 395,=. 
Het bestaat uit een col-
bert met broek.  
Het initiatief van dit 
veteranentenue ligt bij 
de Luchtmacht. De 
Luchtmacht heeft één 
reünistenbestand / vete-
ranenbestand waarin 
alle oudgedienden op-
genomen kunnen wor-
den. 
Ook de KMAR heeft 
gekozen voor dit tenue, 

Landmacht en Marine blijven achter. 
 

Het pak is ontworpen door kledingadvi-
seur van sterren en BN-ers Rick Moor-
man. Het pak heeft herkenbare details, 
zoals een oranje knoopsgat aan de mouw. 
Moorman: “Dit valt op en daar worden 
vragen over gesteld. Dat is nou precies 
de bedoeling.”  
 
Binnen de KM speelt duidelijk de vraag: 
“In hoeverre is er behoefte aan een 
veteranentenue?”. Binnen het Contact 
oud Mariniers (COM) is er wel belang-
stelling, maar bij voormalig vlootperso-
neel lijkt er weinig belangstelling. Moge-
lijk omdat hierover weinig bekend is. 
Na aanschaf van het veteranentenue is er 
een terugverdienmodel. Voor iedere 
deelname aan een evenement, zoals 4 
mei op de Dam, 5 mei Wageningen, af-
zetting Prinsjesdag etc., 
krijgt men een vergoeding van € 75,-, 
met een maximum van 4 evenementen, 
zodat het tenue uiteindelijk slechts € 95,- 
hoeft te kosten. Een redelijke prijs voor 
een maatpak. Welke toevoegingen men 

hierop laat aanbrengen is een individuele 
keuze. 
 
Inmiddels bestaat er een keuze mogelijk-
heid tussen het traditionele veteranente-
nue en het nieuwe veteranentenue 
(maatpak, erkenning door herkenning)..  
De veteraan mag kiezen uit 3 kleuren: 
zwart, 
donkerblauw (Luchtmacht ceremonieel), 
donkergrijs  
Het traditionele veteranentenue zal door 
de tijd verdwijnen. Het nieuwe vetera-
nentenue zal hiermee het oude traditione-
le tenue volledig gaan vervangen.  

Voor meer informatie: 
 
https://worldofveterans.com/
veteranentenue 

Persoonlijke binnenvoering 

Oranje knoopsgat 

Borduursel in kraag, bijv. de missie 

https://www.veteranenshop.nl/index.php?route=product/category&path=87_123
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Nationale Veteranendag 2020 

Voor de vijfde keer wordt dit jaar deelge-
nomen aan het defrile op veteranendag 
door Onderzeedienstveteranen. 
 
Dit wordt georganiseerd door de stich-
ting onderzeedienstveteranen. De doel-
stelling is: erkenning en waardering van 
de flipperdrager, of deze nu wel of niet 
de erkenning heeft gekregen, wij vinden 
dat elke flipperdrager, deze erkenning 
verdient, gezien het werk wat wij gedaan 
hebben en nog steeds gedaan wordt. 
Een uitstekende gelegenheid om als on-
derzeedienstman / vrouw gezellig samen 
verhalen op te halen over de mooie tijd 
bij de onderzeedienst. Het is immers de 
flipper die ons bindt. 
De onderzeedienst veteranen bevinden 
ons in tent “A” en zullen ook dit jaar 
weer een infostand bemensen. 
 

Je kan je opgegeven om deel te nemen 
aan het defilé tijdens de Nederlandse Ve-
teranendag 2020. Maar in de A-tent ben 
je ook als niet veteraan van harte welkom  
als flipperdragen zonder veteranenstatus. 
Zaterdag 27 juni gaan we weer deelne-
men met hopelijk een nog grotere op-
komst en detachement dan de afgelopen 
jaren. 
 
Het programma is ongeveer gelijk aan 
voorgaande jaren evenals het tenue van 
ons detachement. We lopen in de zwarte 
OZD veteranen polo. 
Voor diegenen met de veteranenstatus is 
het nu zaak om je zo snel mogelijk in te 

schrijven voor de NLVD bij het Vetera-
nen Instituut. Je dient dan de volgende 
handelingen te plegen: 
 
Ga naar MIJNVI (denk eraan dat je gere-
gistreerd bent bij het VI anders gaat dit 
niet lukken) 
Ga naar “Evenementen” klik op over-
zicht 
En daar klikken op NLVD 2020 Inschrij-
ven 
Ik ben lid van een vereniging: JA 
Krijgsmachtdeel: Koninklijke Marine 
(CZSK) 
Ik kom: Alleen of begeleider/partner 
Ik loop mee met het defilé: JA 
(ik wil graag een rolstoelplaats) 
(ik wil graag een tribuneplaats)  
Ik maak voor mijn vervoer gebruik van: 
Gratis treinkaart(en) 
 

Vergeet het bericht niet te ver-
sturen!  
Je krijgt per ommegaande een 
bevestigingsmail. Mocht het niet 
lukken om je aan te melden kan 
het zijn dat je nog niet inge-
schreven staat bij het Veteranen 
Instituut. Je moet dit dan eerst 
regelen voordat je je kunt in-
schrijven voor de NLVD. Doe 
dit ruim van tevoren want dat 
duurt ongeveer 3 weken. 
 
Als je niet op MIJNVI kan ko-

men bel dan naar het  
Veteraneninstituut tel:088-3340000 
 
Tenue defilé: 
https://www.ozdveteranen.nl/
evenementen/tenue/ 
 
Poloshirt OZD veteranen, met evt. Softs-
hell (afhankelijk van de temperatuur) 
Nette blauwe spijkerbroek Zwarte schoe-
nen met Baret, flipper, Bintangs. 
 
Een mooie gelegenheid om niet te mis-
sen. Dus meldt je nu aan! 
We hopen op een grote opkomst! 
 

Het bestuur stichting OZD veteranen 
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Memoires van van Ravesteyn 

MEMOIRES 
 
S. van Ravesteyn,               october 1995 
 
Vijf leden van een Duitse onderzeeboot, 
3 weken te gast op  
Hr.Ms. "Zwaardvisch"  
(van 6 tot 26 october 1944) 
 
INLEIDING 
Onlangs, voor mijn levensfase niet onge-
woon. Snuffelde ik in een kist op zolder 
in oude paperassen en vond daar enigs-
zins tot mijn verbazing een velletje pa-
pier met erop in potlood geschreven de 
concepttekst, eerst in het Hollands, eron-
der in het Duits van een verklaring die 
ondertekende moest worden door de vier 
Duitse officieren die wij kort tevoren uit 
zee hadden opgevist nadat wij hun on-
derzeeboot tot zinken hadden gebracht 
even benoorden de kust van Java in de 
buurt van Rembang. Dat was 6 october 
1944. De taak van het opstellen was mij 
als enige geletterde aan boord, ik was 
immers oud-gymnasiast, toebedeeld. Ik 
zie me daar nog in die kleine longroom 
van de Zwaardvisch zitten met een nog 
half naakte Helmuth Pich om 
samen met hem tot een voor 
beide partijen aanvaardbare 
tekst te komen die er op neer 
kwam dat de heren niets zou-
den ondernemen dat schade-
lijk zou zijn voor schip en 
bemanning tot aan het mo-
ment dat zij door een andere 
autoriteit van ons zouden zijn 
overgenomen. 
 
Bij het zien van dit velletje 
papier kwam er geleidelijk 
aan weer veel naar boven van 
die toch wel uitzonderlijke 
periode waarin wij gedwon-
gen waren geweest ,wegens 
gebrek aan afzonderingsruim-
te ,een vijftal van onze vijan-
den gastvrij in ons zeer be-
perkte midden op te nemen voor een pe-

riode van ruim drie weken dwars door 
alle mogelijke oor1ogshandelingen heen. 
 
Het verhaal van deze gedwongen samen-
leving heb ik nu maar eens opgeschreven 
voornamelijk om het vast te leggen voor-
dat het ook uit mijn geheugen is gewist. 
Wel vraag ik me af of het zelfs nu na 
vijftig jaar verstandig is om het te publi-
ceren. Zeker voor mensen van mijn gene-
ratie die tijdens de oorlog in bezet Neder-
land hebben gezeten is het nog altijd 
wrang om te horen dat juist in die tijd, 
eind 1944, toen de druk van de Duitsers 
op zijn ergst was wij zo gemoedelijk om-
gingen met vertegenwoordigers van de 
vijand. Velen zullen daar geen begrip 
voor hebben. 
 
De andere zijde van deze medaille is dat 
het met name voor de beroepsmi1itair 
een groot goed is om, waar mogelijk, res-
pect te hebben voor je tegenstanders. A1 
was het maar om juist na de oorlog weer 
tot normale menselijke verhoudingen te 
kunnen komen. Meer dan ooit nodig in 
deze dagen van Internationale integratie. 
 

Maar nu het verhaal 

V.l.n.r. kwartiermeester J. Heymans (Bronzen Kruis), 
korporaal-telegrafist S.J.J. van Houcke (Bronzen Kruis), 
luitenant ter zee 1e klasse H.A.W. Goossens (Militaire Willems-Orde), 
officier marinestoomvaartdienst 1e klasse A. de Vaal (Bronzen Leeuw), 
luitenant ter zee 2e klasse S. van Ravesteijn (Bronzen Kruis).  
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Het was 6 October 1944 vroeg in de och-
tend zo tegen zeven uur. In de Javazee 
even benoorden Rembang. Wij voeren 
langzaam aan de oppervlakte naar de 
plaats toe waar kort tevoren de Duitse 
onderzeeboot was gezonken en waren 
opzoek naar wrakstukken of ander be-
wijsmateriaal 
 
Onze stoutste ver-
wachtingen wer-
den overtroffen 
want tot onze ver-
bazing zagen wij 
een aantal drenke-
lingen naar ons toe 
zwemmen en er 
kwamen er telkens 
meer bij. Verbaasd 
met hun hoofd bo-
ven water komend 
om zich daarna in 
het gelid van de 
andere zwemmers 
te voegen. Met en-
kele matrozen 
werd ik naar dek 
gestuurd om de 
heren aan boord te 
helpen. 
 
Hun discipline 
moet goed zijn geweest want de eerste 
die wij over de duiktank heen aan boord 
hesen, slechts gekleed in een kort khaki 
broekje, kwam naar mij toe en stak zijn 
hand uit met de woorden:"Darf Ich Mich 
Ihnen bekannt machen meine name ist 
Kapitan Leutnant Helmuth Pich Ich bin 
der Kommandant". In dezelfde zin stelde 
ik mij voor en bracht hem naar de brug 
waar mijn commandant toen nog Luite-
nant ter zee der eerste klasse 
H.A.W.Goossens hem opwachtte werd 
het:"Darf Ich Ihnen gratulieren mit Ihrem 
erfolg". .Antwoord:"Ja es tut mir 
leid,aber Krieg ist ja Krieg”. 
Ietwat verrast door al deze gebeurtenis-
sen werd besloten de overlevende offi-
cieren bij ons aan boord te nemen en de 
inmiddels tot 22 man aangegroeide groep 

schepelingen af te zetten op enkele van 
de Javaanse vissersprauwtjes die inmid-
dels eens waren komen kijken wat er ei-
genlijk aan de hand was. Wij gaven aan 
enkele van de onderofficieren een mes 
mee op hun verzoek. Je kon immers 
nooit weten.  
 

Zelf probeerde ik nog even inlichtingen-
officier te spelen door in het wilde weg 
te vragen."Und wie war es in der schwar-
ze Katze”? De naam van een beruchte 
nachtclub in Batavia."Famos, aber leider 
keine weisse Frauen”. Was het spontane 
antwoord. Ziezo wij wisten nu tenminste 
zeker dat zij uit Batavia kwamen. 
 
Iedereen ging naar beneden. Het luik 
werd gesloten en wij weer onderwater, 
overigens een geluk dat er geen Japanse 
vliegtuigen in de lucht waren geweest. 
 
Wat nu? 
Omdat er geen ruimte aan boord was om 
de heren op te bergen werd besloten hen 
gastvrijheid te verlenen in onze toch al 
zo kleine longroom maar hen wel een 
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je en droogje van de bemanning te zor-
gen. 
Daar zaten wij dan met een overvol offi-
ciersverbljjf met zes Nederlanders ,vier 
Duitsers en een wat eenzame Engelsman 
nl onze verbindingsofficier. Dit heeft 
precies drie weken geduurd waarbij de 
routine van het patrouille varen werd af-
gewisseld door een tweetal kanonacties 
en een succesvolle torpedoaanval op een 
Japanse marineformatie gevolgd door 
een langdurige dieptebom aanval. 
Ons gastgezelschap bestond uit de reeds 
genoemde Helmuth Pich, beroepsoffi-
cier, afkomstig uit Oost Pruissen dat in-
middels door de Russen was bezet. Hij 
had eerst gediend bij de marine lucht-
vaart, o.m. aan de Zwarte Zee en later 
een U-Boot commando gekregen. Een 
rustige, voorkomende en beheerste man 
met een groot gezag onder onze mede-
passagiers. Verder de Marinestabsarzt 
Wenzel. Door ons al gauw aangesproken 
met GestapoArzt, overtuigd Nazi, maar 
overigens zeer aanspreekbaar. De Navi-
gatieofficier Bange was een jonkie uit de 
reserve waar we weinig van merkten 
maar die duidelijk stelde dat voor hem de 
oorlog nu voorbij was en zelfs niet meer 
wilde luchten op de brug. Zo had hij de 
pest aan de zee gekregen. Nummer vier 

verklaring te laten ondertekenen, con-
form de conventie van Geneve n.l. dat zij 
niets zouden ondernemen wat de veilig-
heid van schip en bemanning in gevaar 
zou brengen tot het moment dat wij hen 
zouden afleveren aan een andere instan-
tie. Als enige gymnasiast aan boord 
d.w.z. aan onze kant werd mij deze taak 
opgedragen en samen met Helmuth Pich 
kwam ik tot een aanvaardbare tekst. Zo-
als ik die onlangs terugvond in een kist 
op zolder die daarna werd uitgetikt op de 
schrijfmachine van de telegrafist en werd 
ondertekend. 
 
Inmiddels kwam de Chef d' Equipage, 
Bootsman Kossen, melden dat er in het 
voorbemanningverblijf een Duitse ma-
troos was en wat men met hem aan 
moest. Deze 
jongeman, waarover later meer, had ge-
dacht, mij niet gezien op  zo'n vissers-
bootje, ik ga daar heen waar ik mij het 
meest op mijn gemak voel en was in de 
verwarring, piemelnaakt, door de toren 
naar beneden gegaan en in het vooronder 
blijven wachten op wat er verder ging 
gebeuren. 
Min of meer volgens "Geneve" werd hij 
bij de bemanning ingedeeld als koks-
maatje met de taak om goed voor het nat-
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was de Chef Machinekamer Ing. Nie-
mann. 
 
Helemaal in het begin was er even sprake 
van een politieke discussie toen onze 
Chef Machineka-
mer Dries de Vaal 
aan Pich vroeg: 
"Lieben Sie Hit-
ler?". Pich ant-
woordde met een 
lichte glimlach: 
"Aber Herr De 
Vaal, Sie lieben 
doch auch Ko-
nigin Wilhelrni-
na". Hierna beslo-
ten Pich en Goos-
sens dat er gedu-
rende deze reis 
niet meer over 
politiek zou wor-
den gesproken. 
Hetgeen geschied-
de en de volgende 
drie weken eigen-
lijk heel gezellig verliepen 
Ten grondslag hieraan lag dat, net als bij 
een bijeenkomst van vrachtwagen chauf-
feurs, wij zowel als zij jarenlang hetzelf-
de vak onder dezelfde omstandigheden 
hadden uitgeoefend. Ook zij hadden in 
jaren niets van hun familieleden gehoord 
en voelden zich geheel op hun gemak op 
een onderzeeboot en deden bovendien 
hun uiterste best ons letterlijk en figuur-
lijk zo min mogelijk voor de voeten te 
lopen. Met die ene wasbak en die ene 
W.C. voor ons allen was dat een hele 
toer. Uit onze toch al zeer beperkte gar-
derobe kregen zij ieder het hoognodige, 
hadden samen een scheermes tot hun be-
schikking en een kam en zagen er deson-
danks ten alien tijde keurig verzorgd uit. 
Ons dagelijks verse brood was voor hen 
een grote luxe even als de overdaad aan 
beleg. Zij sneden dan ook om niet te dik 
te worden hun boterham in vier stukken 
en op ieder stukje een ander beleg. 
Grootmeesters werden zij in het" Mens 
erger je niet" spel waar wij zelf eigenlijk 

nooit gebruik van hadden gemaakt en 
toen wij er hierdoor ook de smaak van te 
pakken kregen moesten wij het immer 
afleggen. Zij zagen kans om bij bijna el-
ke worp de zes boven te doen komen. 

Veel voor hen te lezen was er niet aan 
boord. Engels waren zij nauwelijks 
machtig. Zelf had ik twee boeken in het 
Duits, n.1.Goethes Faust I en II, en een 
Duitse vertaling van Dostjevski's "de Idi-
oot”. Ik weet niet of zij er veel plezier 
van hebben gehad 
Wel mochten zij meedoen aan ons Por-
nospelletje. Tijdens ons korte verblijf in 
Port Said, op de heenweg naar het verre 
oosten, hadden wij afgesproken ieder 
tenminste een schunnig boek en een serie 
"Dirty pictures" aan te schaffen om die 
dan na twee weken patrouille in een ge-
zellig samen zijn rond het piepkleine ta-
feltje in de longroom rond te laten gaan, 
om de herinnering een beetje levend te 
houden. Ditmaal mochten onze Duitse 
gasten meedelen in deze vreugde. Toen 
wij echter merkten welke emoties dit bij 
hen opwekte - zij hadden in bijna een 
jaar geen vrouw meer gezien en stonden 
op het punt te ontploffen - hebben we de 
seance maar afgeblazen. 

U-168 
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Als ik ' s nachts de wacht had kwam Pich 
mij nog wel eens gezelschap houden, ook 
hij met een nachtkijker. Het ging uitein-
delijk ook om zijn hachje. Ik zorgde er 
wel voor dat een van de uitkijken een 
stevige Engelse sleutel bij zich had voor 
het geval dat. Veel kreeg ik er niet uit 
behalve het feit dat kennelijk de Duitsers 
er geen idee van hadden hoe dom zij wa-
ren geweest de U.S.A. de oorlog te ver-
klaren. Amerika werd in hoge mate on-
derschat terwijl hij een hoge in mijn ogen 
te hoge verachting voor de Engelsen had. 
Tijdens de gevechtsacties die wij in het 
verdere verloop van deze patrouille 
moesten voeren, zaten zij rustig en af-
wachtend in de longroom. Wat dit betreft 
hadden zij natuurlijk veel meer meege-
maakt dan wij. Bij een gelegenheid, n.1. 
toen wij na een aanval op een Japans 
konvooi werden achterna gezeten en lan-
gere tijd met diepte bommen werden be-
stookt, kwam Goossens naar de long-
room om Pich te raadplegen of hij het 
wel goed deed. Pich keek op van zijn 
kaartspelletje en zei:"Vielleicht sollen 

Sie etwas schneller fahren und etwas 
mehr ZigZag" en ging weer door. Goos-
sens liep direct door naar de centrale om 
in deze zin te handelen. 
De commandanten spraken af om van 
beide kanten op de hoogte te blijven van 
het oorlogsgebeuren, het zwaartepunt lag 
toen voornamelijk bij de Russische op-
mars aan het Europese oostfront. om de 
telegrafist zowel de Engelse als de Duitse 
nieuwsberichten op te nemen op de lange 
golf wereldzenders van resp Rugby en 
Langen. Het was wonderlijk te merken 
dat het beeld van beide kanten nauwe-
lijks verschilde. Wel bleek Pich op de 
hoogte te zijn van de komst van de toen 
voor het eerst ingezette Duitse straalja-
gers. 
En zo kwam in alle gemoedelijkheid het 
moment van afscheid in zicht naarmate 
wij Freemantle naderden. Het eerste te-
ken hiervan was dat de Bootsman naar 
ons toekwam met het opmerkelijke ver-
zoek of Hannes Feiertag de Duitse ma-
troos, die zichzelf aan boord had ge-
smokkeld niet ook voor de volgende pa-

U-168 



PAGINA 10 

trouilles aan boord kon blijven, wij zaten 
toch al een beetje krap in onze bezetting. 
Hij had bijzonder goed gefunctioneerd, 
lag erg goed bij de bemanning en wilde 
zelf dolgraag."Sonst ist die schonste Zeit 
meines Lebens vorbei"! Vreemd genoeg 
was zijn beste vriendje aan boord de En-
gelse telegrafist North gewordon. Beide 
natuurlijk vreemdelingen. Hannes sprak 
overigens een aardig mondje Ne-
der1ands, volgens hem doordat hij zijn 
militaire opleiding in Ede had gehad en 
zich daar, volgens zijn zeggen, zelfs ver-
loofd had met een Hollands meisje. 
Toen wij Bootsman Kossen vertelden dat 
wij begrip hadden voor de situatie maar 
dat dat helaas niet ging, kwam hij met 
het volgende. "Als Hannes naar een ge-
vangenkamp moet zal hij het daar wel 
niet zo leuk hebben. Mogen wij hem dan 
wat meegeven aan kleren, zeep sigaretten 
enz”. Omdat Geneve hier geen bezwaren 
over inhield werd het verzoek toegestaan. 
Zo voeren wij dan op 24 October de ha-
ven van Freemantle binnen met naast de 
"Jolly Roger" een bezem aan de peri-
scoop gebonden, om ook de heldendaden 
van wijlen admiraal Tromp nog eens bij 
onze bondgenoten in herinnering te bren-
gen. Het moederschip de "Maidstone" 
helde gevaarlijk over stuurboord door de 
overgrote menigte belangstellenden, die 
om ook eens een echte vijand met eigen 
ogen te kunnen aanschouwen kwamen 
kijken naar het uitladen van onze gevan-
genen. Een sloep van de Australische 
Militaire politie kwam langszij om hen 
op te halen. Nadat zij het gastenboek 
hadden ingevuld en getekend en met 
Dries de Vaal nog een laatste spelletje 
"Mens Erger je Niet" hadden gespeeld, 
werden zij geblinddoekt naar dek en in 
de sloep begeleid. Hannes met een reus-
achtige plunjezak gevuld met goede ga-
ven. De officieren met lege handen. 
Voordat zij uit het zicht verdwenen gin-
gen plotseling de handen van de heren, 
ondanks de blinddoeken, omhoog en 
zwaaiden zij naar ons ten afscheid. Tot 
mijn stomme verbazing wuifde de hele 
bemanning van de Zwaardvisch, aan dek 

gekomen om dit mee te mogen maken, 
spontaan terug. 
Wel een vreemde indruk bij al die Engel-
sen, Australiërs en Amerikanen die op 
het dek van de Maidstone stonden toe te 
kijken. Wrange bijzonderheid hier was 
dat onder deze toeschouwers zich de eer-
ste officier van het squadron bevond. De 
Engelse Commander Miers V.C. die en-
kele jaren tevoren zijn Duitse gevange-
nen op een heel andere manier had be-
handeld. Hij had ze namelijk allen laten 
doodschieten. (zie klaar voor onderwater 
no. 40) Inderdaad is Goossens er later op 
aan gesproken dat hij onze gevangenen te 
menselijk behandeld had. lets wat moge-
lijk van invloed is geweest bij de latere 
verhoren door de inlichtingendienst. Er-
gens hebben wij dat aspect nooit beseft. 
Instructies dienaangaande waren ons ook 
nooit verstrekt. 

EPILOOG I 
hierna was er langen tijd stilte. De ge-
neugten van enkele weken verlof in West
-Australië. de vele andere patrouilles die 
hierop volgden, ieder weer met zijn eigen 
wederwaardigheden en tenslotte de te-
rugkeer naar een nieuwe wereld in Hol-
land hebben deze episode ver weg ver-
drongen. 
Pich schreef in September 45 uit zijn 
Australische gevangenschap nog een 

Helmut Pich 
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brief aan Goossens om hem nog eens te 
bedanken en daarna was er jarenlang stil-
te. 
Tot 1956. Ik was toen in Hamburg voor 
besprekingen over nieuwe apparatuur 
voor de drie cylinderboten. Onze contact-
man daar was een oud-U boot comman-
dant, die ik vroeg of hij misschien ook 
ene Pich kende. Hij wist niet zeker maar 
na de lunch kwam hij terug met naam en 
adres. Als eerste voorzichtige benadering 
zond ik toen einde jaar een Kerstkaart. 
Pich reageerde onmiddellijk met een lang 
verhaal. 
Wij hielden contact en zo gebeurde het 
dat toen mijn vrouw en ik voor een be-
zoek aan de Bundesmarine in Kiel wa-
ren. Pich die inmiddels weer terug was in 
deze marine en in Flensburg was ge-
plaatst met zijn volkswagentje naar Kiel 
kwam om onze gastheer te zijn voor een 
dinertje op de Kieler Jacht Club. 
Na een voorzichtig begin kwam er al 
gauw weer een goed ontspannen contact 
waarbij Pich duidelijk liet overkomen dat 
hij toch aan ons zoals hij het noemde zijn 
tweede leven te danken had. Hij heeft het 
in de Bundesmarine nog een heel eind 
gebracht en is zelfs nog een keer. tijdens 
een vlootbezoek in Hamburg op zijn ou-
de boot Hr.Ms."Zwaardvisch" op bezoek 

geweest zoals blijkt uit zijn bijdrage aan 
het gastenboek. 
 
EPILOOG II 
In de zomer van 1996 werd ik benaderd 
door een mij geheel onbekende heer 
Timmer, historicus in Gieten (Drenthe) 
die mij vertelde dat hij in de zomer van 
1995 op een camping een wat ouder 
Duits echtpaar had ontmoet. Het bleek 
dat deze tijdens de oorlog commandant 
van een U-boot was geweest en samen 
met Pich in het Verre Oosten was. Tim-
mer hoorde ook van hem dat Pich door 
een Nederlandse onderzeeboot tot zinken 
was gebracht en nog leefde. Timmer, als 
historicus, pikte deze draad op en nam 
via het Bureau Maritieme Historie con-
tact met mij op. 
0.m. zond hij mij toe een overdruk uit het 
boek van Egbert Thoma "Unter Nippons 
Sonne" (1959). Hierin vond ik in het ver-
haal van de overlevenden van de U-Pich 
tot mijn verbazing mijn naam, en nog 
correct gespeld ook, terug als de officier 
die als eerste de drenkelingen aan boord 
had getrokken en verzorgd. Overigens 
pasten de beide verhalen naadloos aan 
elkaar. 
En nu enkele weken geleden schreef 
Timmer mij dat Pich in Maart van dit 
jaar was overleden en dat hijzelf een be-

zoek had ge-
bracht aan 
diens wedu-
we. Dit ging 
vergezeld van 
de rede die 
een oude 
oor1ogs-
vriend van 
Pich bij de 
begrafenis 
had gehou-
den. En zo is 
de cirkel nu 
rond en ge-
sloten. 
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Gastenboek 

Overlijdensrede van een oorlogsvriend van Pich 

Vertaling brief links: 
 
Ik, ondergetekende, . . . . ,beloof op 
mijn eerewoord dat gedurende mijn 
krijgsggevangenschap a.b. van deze 
Nederlandsche onderzeeboot geener-
lei handeling zal ondernemen, die ge-
vaar zou kunnen oplevere voor de vei-
ligheid van het schip en of andere op-
varenden. 
Ik acht mij …………..  belofte nadat 
ik door den commandant bovenge-
noemde onderzeeboot overgeven ben 
aan een andere autoriteit. 
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Wat Deden De Boten In 2019 

Course (SMCC) en dit jaar namen 5 stu-
denten deel aan de SMCC.  
Van de 5 studenten waren LTZ1 L.E. 
Bus en LTZ1 J.W. Griffioen de Neder-
landse afvaardiging, daarnaast namen 3 
Australische- en 1 Chileense student(en) 
deel aan de SMCC. 

 
Na de COQCEX is wederom een haven-
bezoek aan Bergen (NOR) gebracht en 
een bemanningswissel uitgevoerd. Hier-
bij nam de bemanning van de DFYN 
(bemanning blauw) het platform ZLEW 
over van bemanning rood.  
 
Na vertrek uit Bergen is een opwerkpro-
gramma onder leiding van LTZ1 M. 
Mertens en met ondersteuning van 
Zr.Ms. Mercuur (MRCU) doorlopen.  Na 
een havenbezoek aan Stavanger (NOR) 
werd aangevangen met de transit naar 
Plymouth (UK) waar wederom een be-
manningswissel werd uitgevoerd 
(bemanning rood nam het platform 
ZLEW van bemanning blauw over).  
De MRCU heeft in plaats van Stavanger 
(NOR) een havenbezoek aan New Castle 
(UK) gebracht en is vervolgens op 5 
maart afgemeerd in Den Helder. 
 
Na vertrek uit Plymouth op 11 maart 
heeft de ZLEW een week ondersteuning 
gegeven aan het programma van de Flag 
Officer SeaTrain (FOST).  
 

Het jaar 2019 was een intensief jaar 
waarbij enerzijds een aantal standaard 
opdrachten uit het operationele jaarplan 
(OJP) uitgevoerd moesten worden. An-
derzijds kwam dit najaar Zr.Ms. Dolfijn 
(DFYN) uit het Instandhoudingspro-
gramma Walrus-klasse (IPW) waarbij 
het platform en de bemanning operatio-
neel gereed stellen een hoge prioriteit 
had. 
 
Omdat de DFYN pas in het najaar be-
schikbaar was om de bemanning gereed 
te stellen is in het voorjaar gewerkt met 
bemanningswissels. Hierbij werd het 
platform Zr.Ms. Zeeleeuw (ZLEW) ge-
bruikt om de bemanning van de DFYN 
op te werken. 
 
Bovenstaande betekende dat de eerste 
reis van de ZLEW duurde van 26 januari 
t/m 9 mei. Hierbij heeft de bemanning 
van de ZLEW (bemanning rood) met als 
commandant LTZ1 A.H. Nieuman het 
eerste deel van de reis uitgevoerd. 
 
Op 26 januari vertrok de ZLEW uit Den 
Helder en na het uitvoeren van enkele 
beproevingen na onderhoud (BNO) en 
een havenbezoek aan Bergen (NOR) is 
de COQCEX onder leiding van KLTZ 
C.P. Kruisbrink uitgevoerd.  
 
De COQCEX is het eerste varende on-
derdeel van de Submarine Commander 

Zr.Ms. Zeeleeuw 
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Na wederom een havenbezoek Plymouth 
werd aangevangen met COQCFIGHT 
(het tweede varende gedeelte van de 
SMCC). Na een intensieve trainingsperi-
ode werd op 13 april afgemeerd in Fas-
lane (UK) en was het commando zee-
strijdkrachten twee onderzeebootcom-
mandanten rijker! 

In Faslane heeft bemanning blauw de 
ZLEW wederom overgenomen van be-
manning rood om een zogenoemd Staff 
Assisted Index (SAI)-programma uit te 
voeren. Op 20 april is de ZLEW ver-
trokken uit Faslane en aangevangen met 
het SAI-programma.  
 
Het SAI-programma werd 
ondersteund door de MRCU. 
Met tussendoor een havenbe-
zoek aan Dublin (IRL) zijn de 
ZLEW en MRCU op 9 mei 
afgemeerd in Den Helder 
waarmee voor de ZLEW een 
eind kwam aan een intensieve 
eerste reis van dit jaar. De 
MRCU heeft van 3 t/m 12 juli 
voor het zomerverlof gevaren 
t.b.v. “Opleiden en Trainen” 
met tussentijds havenbezoek 
aan Leith (UK). 
Op 27 mei is ZLEW ver-
trokken uit Den Helder om tot 

6 juni deel te nemen aan een oefening 
met Zr.Ms. van Speijk (VSPK) en een 
NH90 helikopter.  
 
Na deze oefening is een havenbezoek aan 
Göteborg (SWE) uitgevoerd om vervol-
gens met het Zweedse vaartuig Belos en 
de URF (URF is de Zweedse afkorting 

voor Deep Submerged 
Rescue Vehicle) een ont-
snappingsoefening uit te 
voeren.  
Na de ontsnappingsoefe-
ning is op de transit naar 
Den Helder een havenbe-
zoek gebracht aan Kopen-
hagen (DEN) en een HTD
-examen succesvol afge-
nomen. 
Terug in Den Helder 
stond er voor de ZLEW 
het VIP-varen als laatste 
commitment voor het zo-
merverlof op het program-
ma.  
Het VIP-varen vond onder 
zeer goede weersomstan-

digheden plaats van 24 t/m 27 juni. Op 
28 juni is een varende familiedag voor de 
bemanning van de ZLEW uitgevoerd.                                    
                                                                                
Na het zomerverlof van 2019 stond er 
voor de ZLEW nog 1 reis gepland. 
Op 2 september vertrok de ZLEW uit 

Zr.Ms. Zeeleeuw en Zr.ms. Johan de witt 

Admiraal R. Kramer (geheel rechts) en COZD 
(tweede van links) aan boord van de Belos 
achtergrond de URF  
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Den Helder om in de South Coast Exer-
cise Area’s (SCXA’s) het FOST-
programma te ondersteunen en de oplei-
ding Attack-Coördinator (AC) uit te voe-
ren. Vervolgens werd na de weekly war 
van FOST koers gezet richting het zuiden 
om van 21-23 september een havenbe-
zoek aan La Coruña te brengen. Na dit 
havenbezoek werd koers gezet richting 
Barcelona waarbij tijdens de transit een 
intern oefenprogramma werd uitgevoerd. 
 
Na het havenbezoek aan Barcelona (2-6 
oktober) is van 8 t/m 10 oktober geoe-
fend met de Franse SSN Emeraude om 
vervolgens van 11 t/m 13 oktober een 
havenbezoek te brengen aan Marseille.  

Na het havenbezoek is een week lang 
geoefend met de Maritime Special Ope-
rations Forces (MARSOF). 
Na een goede week oefenen met de 
MARSOF is aangevangen met de transit 
naar Casablanca waar van 25 t/m 27 ok-
tober een havenbezoek is uitgevoerd. Na 
dit havenbezoek is aangevangen met de 
transit naar Den Helder waar de ZLEW 
op 3 november is afgemeerd. 
 
De MRCU heeft na het zomerverlof van 
23 t/m 30 september beproevingen voor 
het onderhoud uitgevoerd en van 27 t/m 
29 september een havenbezoek gebracht 
aan Amsterdam. Van 14 t/m 24 oktober 
heeft de MRCU gediend als platform om 

de navigatieofficier opleiding uit te voe-
ren. Van 1 november t/m 9 november en 
van 18 november t/m 6 december heeft 
de MRCU de varende materieel beproe-
vingen, het opwerkprogramma en een 
Torpedo Firing Exercise (TFX) van de 
DFYN ondersteund.  
 
Op 31 oktober vertrok de DFYN om va-
rende materieel beproevingen uit te voe-
ren om op  10 november weer af te me-
ren in Den Helder. Na een korte periode 
van onderhoud/herstel is op 18 november 
de DFYN vertrokken naar zee om de va-
rende materieel beproevingen voort te 
zetten, het opwerkprogramma te vervol-
gen t/m  SARC4 en het uitvoeren van 

een TFX. 
Tussentijds 
zijn van 29 
november t/
m 1 decem-
ber een ha-
venbezoeken 
aan Stavan-
ger en van 5 
t/m 7 decem-
ber aan Göte-
borg ge-
bracht.  
 
Met dank aan 
BuOps OZD 

FS Emeraude S-604 

NAVO opleiding a/b Zr.Ms. Mercuur 
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Veteranendag CZSK / Reünie 

Mededeling bestuur  
 
In 2020 zal de Veteranendag Koninklijke 
Marine (CZSK) worden gehouden op 
woensdag 17 juni.  
 
Inschrijven voor deelname loopt uitslui-
tend via het Veteraneninstituut (VI), om-
dat alleen bij het VI bekend is wie Vete-
raan is. Na inschrijving krijgt Bureau 
Veteranen Postactieven en Algemene 
Personeelszorg (VP APZ) van het Com-
mando Zeestrijdkrachten (CZSK) de be-
schikking over de namen, zodat binnen 
CZSK de inschrijving verder kan worden 
afgehandeld (toesturen officiële uitnodi-
ging en toegangskaart).  
 
Dit is een punt van aandacht, omdat af-
gelopen Veteranendag Koninklijke Mari-
ne veel (oudere) Veteranen zich niet via 
de juiste weg hadden aangemeld en daar-
door niet konden deelnemen. Zij kregen 
geen toegang tot de Nieuwe Haven om-
dat ze niet in het bezit waren van een toe-
gangskaart. 
 

RED.. 

Aankondiging Reünie Hr. Ms. 
Zwaardvis  

 

op zaterdag 16 mei 2020 
waar:  Van Lynndenstraat 33  
    5863BJ Blitterswijck 
 
aanvang: 16:00 uur tot ......... 
kosten:  €30,- all in  
Koffie - gebak, BBQ /of buffet, drank 
 
Men kan in de blokhut overnachten voor 
de liefhebber, zelf slaap spul-
len meenemen. 
 
Opgeven voor 1 mei 2020 
Hoe: stuur een mail naar  
reuniezwaardvis@gmail.com 
 
groetjes Joet. 



 

De Postboei 
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Zeehond 

Beste Redactie, 
 
Even ,en misschien een onbelangrijke, 
reactie op het berichtje van Cor Mondeel 
v.w.b La Minerve. 
Ook wij lagen op dat moment ook ter 
plaatse met Hr Ms Dolfijn en hadden een 
Angina epidemie a/b veel mensen lagen 
in de ziekenboeg aan de wal. 
Omdat wij een grote oefening hadden 
zijn toen bemanningsleden van de 
Hr.Ms. Tonijn tijdelijk bij ons aan boord 
geplaatst (Ik dacht ook Cor Mondeel). 
Ook wij waren zeer onder de indruk over 
het gebeuren. 
  
Ap Konig (king) 

ik nog precies wat er aan SB generator 
gerepareerd is en hoe het zover is geko-
men, doch dit terzijde. Wat er aan de BB
-diesel aan de hand was weet ik me niet 
meer te herinneren. 
De reparaties werden goed uitgevoerd en 
de Tonijn voer daarna terug naar Den 
Helder. 
Na thuiskomst eind nov. 1967 is de To-
nijn voor extra reparatie naar Wilton 
Feyenoord in Schiedam gegaan. 
 
Volgens opgave is de Franse ozb "La 
Minerve" gezonken op 27 jan. 1968 en 
toen lag de Tonijn dus niet Toulon. Op 
16 jan. 1968 is de Tonijn voor oefenin-
gen uitgevaren en was binnen een week 
weer terug in Den Helder met opnieuw 

een Diesel probleem, daar-
na volgde een langdurige 
reparatie bij Wilton Fey-
enoord. Het e.e.a. is door 
mij te staven aan de in de 
bijlagen vermelde kopie-
ën. Ik wil Dhr. Mondeel 
natuurlijk niet afvallen 
(samen gevaren) maar 
moet het bovenstaande, 
nogmaals voor een goede 
geschiedschrijving, toch 
even kwijt. 
 
Mogelijk kan het e.e.a. 
nog eens extra geverifi-
eerd worden. 

 
Met vriendelijke groet, 

M.W.M. (Ruud) van Hal 
Noordwijkerhout 

 
Ex Kplelmnt,  

a/b van aug 1966 tot aug 1970 
 

P.s. 
Bijlage 1:  kopie uit het boek "Drie-
Cillinder duiken dieper", pag. 87 
Bijlage 2:  kopie van de Toekenning Te-
vredenheids-betuiging 
Bijlage 3:  kopie uit mijn Monteursboek-
je waarin al mijn Tonijnreizen 
zijn opgetekend. 

Geachte redactie, 
 
 
Naar aanleiding van uw oproep op pag. 
21 van KVO nr. 150 moet ik voor de 
juiste en goede "geschiedschrijving" rea-
geren op het artikel van Dhr. C. Mondeel 
die het naar, mijns inziens, onjuist heeft. 
 
De Tonijn lag namelijk van 23 okt. tot 21 
nov. 1967 in de Marine haven 
van Toulon (Frankrijk) voor reparaties. 
De BB-diesel en SB-generator waren 
beide defect en werden door het tech-
nisch personeel (Mach & Elmnt) ter 
plaatse gerepareerd. Als Kplelmnt weet 
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Tonijn v/s La Minerve - Bijlage 1 
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Tonijn v/s La Minerve - Bijlage 2 



PAGINA 20 

 

Beste redactie, 
  
Mijn vader, Joop Blauen, is bemannings-
lid geweest van de Dolfijn. 
Helaas heeft hij nooit het boek 
“Dolfijn’s Odyssee” in zijn bezit gehad. 
Inmiddels is mijn vader helaas overle-
den. Mijn moeder zou ik een heel groot 
plezier doen met dit boek. 
Er staan nl. ook foto’s van mijn vader in. 
  
Zou u een verzoek in het blad: Klaar 
voor onderwater kunnen zetten of er ie-
mand is die een boek voor haar heeft of 
weet u wellicht een andere manier om er 
aan te komen? Zij is lid van uw blad. 
  
In afwachting op uw reactie en met 
vriendelijke groet, 
  

Roland Blauen 
m.vervaart@ziggo.nl 

Tonijn v/s La Minerve - Bijlage 3 
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REÜNISTENVERENIGING  ONDERZEEDIENST 
 

Reünie 2020    
 

De jaarlijkse reünie van onze vereniging zal worden gehouden op woensdag 22 april 2020  

bij het Congres- en reüniecentrum Kumpulan Bronbeek, Velperweg 147 te Arnhem. 

 
Programma 22 april 2020  

 
10.00 - 10.45  uur Aankomst Reünisten, koffie met spekkoek 
11.00 - 12.00  uur Algemene ledenvergadering 
    
   Agenda: 
  1. Opening door de Voorzitter 
  2. Mededeling van het Bestuur 
  3. Financieel verslag over het jaar 2019 
  3. Bevindingen van de kascontrolecommissie 
  4. Rondvraag 
  5. Gastspreker: COZD KTZ H.M.T. de Groot  
  6.  Gastspreker: Mevr. A. Houtkooper (DMC, Enquête)  
  7. Sluiting door de Voorzitter 
 
 12.00 - 13.00 uur Bijpraten onder het genot van een drankje 
 13.00 uur Uitgebreide Indische rijstmaaltijd 
 16.00 uur Tap dicht - Einde reünie.  

 
De kosten zijn gesteld op € 10,00 per deelnemer over te maken op  
   rekeningnummer NL57INGB0003928464  
   t.n.v.: Reünistenvereniging Onderzeedienst 
   Jolstraat 74 
   1784 NL  Den Helder  
   onder vermelding van “Reünie 2020”.  
 
Mocht u uw overschrijving elektronisch doen, dan verzoeken wij u uitdrukkelijk in de 
ruimte voor de mededelingen duidelijk uw adres aan te geven, dit om te voorkomen dat 
niet te achterhalen is van wie de betaling voor deelname is. Ook wanneer u een ander 
laat betalen, vermeld dan de naam van de deelnemer. 
Na betaling komt u op de deelnemerslijst. Uiterste datum betaling is 15 april 2020, uw 
betaling moet dan binnen zijn! 
 

Let op: U ontvangt verder géén schriftelijke uitnodiging. 
 
N.B.: Deze reünie is alleen voor leden van onze vereniging,  
medische begeleiding is toegestaan. 
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Huishoudelijke mededelingen: 
 
Parkeren:  Er is voldoende parkeergelegenheid  
Openbaar vervoer: Trein tot Arnhem, buslijn 1 richting Velp, ongeveer 12 min., 

bushalte nabij Bronbeek 
Naambadges:  Bij binnenkomst zal uw naambadge worden uitgereikt.  

U wordt vriendelijk verzocht deze na afloop weer in te leveren.  
Consumpties:   U ontvangt 3 consumptiemunten.  
 Verdere consumpties kunnen contant afgerekend worden. 

Concept-Jaarverslag 2019 
over de financiën van de vereniging  

 

 

 

Inkomsten - Uitgaven =  Winst / Verlies 
  
13.964,39 - 8.816,02 = 5.148,37 (winst) 

Vermogen van de vereniging per 31 december 2018    €  29.873,70 
Saldo verlies / Winst                      €    5.148,37  + 
Vermogen van de vereniging per 31 december 2019    €  35.022,07 

Inkomsten over 2019    Uitgaven over 2019    
         
Contributies 2019  4.696,00   Bestuurkosten  445,65  
Contributies 2020  6.271,50   Representatie  288,10  
Rente 6,89  Reünie  441,50  
Bijdrage reünie   2.990,00   KVO  7.326,40  
        Internet  29,02  

     Contributie (kosten)  5,00  
     Zakelijke rekening  280,35   

       +       + 

Totaal:  13.964,39   Totaal:  8.816,02  
        

Bronbeek, Arnhem 
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