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Beste Lezers, 
 
Vorige keer melde ik nog dat de onder-
zeedienst veel in het nieuws was. Dit is 
niet anders geworden. Op de 18e verjaar-
dag van onze toekomstige koningin werd 
haar door de krijgsmacht een cadeau aan-
geboden. Ze mag, als ze dat wil, meeva-
ren met een onderzeeboot. Dat zou na-
tuurlijk een fantastische ervaring zijn 
voor haar en voor de onderzeedienst. We 
hopen dat dit spoedig zijn beslag zal vin-
den. Dit is goede promotie van Defensie.  
 
Het is geen geheim dat de onderzeedienst 
kampt met een personeelstekort. De Brit-
se onderzeedienst heeft een Tv-serie ge-
maakt die zich afspeelt op een nucleaire 
onderzeeboot, de HMS Vigil. Voor mij 
waren er heel herkenbare opnamen te 
zien o.a. in Faslane. Zou dit bij de Neder-
landse onderzeedienst ook een  mogelijk-
heid zijn? Op een manier zoals destijds 
de Amerikaanse luchtmacht veel aanmel-

dingen kreeg vanwege de film “Topgun”, 
zou zoiets misschien mogelijk zijn bij de 
onderzeedienst?  
 
Diederik Jekel, een populair wetenschap-
pelijke journalist is ook in de materie van 
de onderzeeboot gedoken.  Hij maakt 
voor Tv een serie ‘Jekels jacht’ waarin 
hij experimenten van beroemde Neder-
landers opnieuw uitvoert. 12 maart is het 
de beurt aan Cornelis Drebbel. Jekel gaat 
het experiment van Cornelis Drebbel op 
de rivier de Thames opnieuw uitvoeren. 
De eerste daadwerkelijk onderwater va-
rende onderzeeboot. Samen met MBO 
studenten maakt hij een replica die bij 
het Marinebedrijf in Den Helder is getest 
op de schepenlift. Het programma wordt 
uitgezonden bij de NTR op NPO 2 om 
19:50 uur. 
 
Hoewel corona goed rond gaat in Neder-
land, is er toch besloten om de corona 
beperkingen zo veel mogelijk los te la-
ten.  Hopelijk is dat voor goed. Dit geeft 
weer de mogelijkheid om in vereniging 
weer wat te organiseren. Zo komen de 
Veteranendagen weer van stal. U leest 
hier meer over verderop in het blad. Er 
zijn mogelijk ook weer marine dagen en 
onze vereniging zal ook een reünie gaan 
plannen. Mogelijk gaan we elkaar dan 
weer in levende lijven ontmoeten na de 
pandemie.  

De Redactie 

Vooraankondiging reünie 2022 
 

Bij het schrijven van dit stukje lijkt het erop dat we langzaam weer naar een normaal 
bestaan gaan. Daarom heeft het bestuur besloten om voorbereidingen te treffen voor 
het houden van onze jaarlijkse reünie. 
 

Er is besloten om de Algemene vergadering en Reünie 2022 te houden op  
woensdag 22 juni 2022 in het Kumpulan Reünie- en Congrescentrum op het landgoed 
Bronbeek te Arnhem. 
 

Nadere bijzonderheden en het dagprogramma zullen in KVO van juni 2022 worden 
bekend gesteld.  

Mededeling Bestuur 
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In Memoriam  
 
 
 
 

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

        
07 oktober 2021 C.L.A.M. Van der Heijden 87 jaar  Spijkernissed 
10 oktober 2021 F.A. Gommers 89 jaar  Beverwijk 
09 november 2021 J. Nieuwenhuijse 78 jaar  Den Helder 
04 december 2021 H. Vink 88 jaar  Lochem 
23 december 2021 R. Mackaaij 69 jaar  Hattem 
11 januari 2022 R.R.A.  Portier 81 jaar  Den Helder 
14 januari 2022 C. Baars 81 jaar  Grijpskerke 
14 februari 2022 F. Ista 60 jaar  Den Helder 

 
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 
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ARA Santa Fe 

Het begin van de Falklandoorlog in 1982 
werd bepaald door de politiek en niet 
door de strategie, en kwam op een onge-
lukkig moment voor de Argentijnse ma-
rine. 1982 had, zoals gepland, een over-
gangsjaar moeten worden. Met nieuwe 
moderne torpedobootjagers en fregatten 
in aanbouw in West-Duitsland, kregen 
verschillende grote eenheden: de ge-
doemde kruiser ARA General Belgrano 
en de Gearing-klasse torpedobootjagers 
(allemaal ex-WOII Amerikaanse marine-
schepen) dus begrijpelijkerwijs minimaal 
onderhoud. 
Vooral voor de Argentijnse onderzee-
dienst was 1982 de slechtst mogelijke 
timing voor oorlog. Van de twee moder-
ne Type 209-onderzeeërs bevond ARA 
Salta zich in het droogdok en was nog 
niet operationeel, terwijl ARA San Luis 
de oorlog in ging met defecte elektronica 
en torpedoproblemen. Ondertussen had 
van de twee ex-WWII GUPPYs had 
ARA Santiago del Estero geen sonar en 
was al afgeschreven, terwijl ARA Santa 
Fe die in slechte mechanische staat ver-
keerde en later dat jaar uit dienst zou 
worden genomen.  

Het meest ervaren onderzeedienst men-
sen trainden op de TR-1700-klasse in 
West-Duitsland voor de nieuwe boten en 
waren niet beschikbaar voor operationele 
inzet. 
 
voorspel 
In maart 1982 nam ARA Santa Fe deel 
aan "Cimmarón", een eerder geplande 
oefening met de Uruguayaanse marine. 
Er werd verwacht dat dit het laatste grote 
oefening van ARA Santa Fe zou zijn 
voordat hij uit dienst gesteld  zou wor-
den. Terwijl "Cimmarón" aan de gang 
was, kreeg de onderzeeër het bevel om 
onmiddellijk na afloop terug te keren 
naar Argentinië en zich klaar te maken 
voor daadwerkelijke oorlogshandelingen. 
Eenmaal terug op de marinebasis Mar 
del Plata werden slechts vier uit de 
Tweede Wereldoorlog daterende Mk14-
torpedo's in boegbuiskamer van ARA 
Santa Fe geladen. De rest van de ruimte, 
en de hele hekbuiskamer, werd toegewe-
zen aan een 14-koppig team comman-
do’s, samen met hun rubberboten en wa-
pens. 
 
operatie "Rosario" 
Van operatie "Goa", het algemene Ar-
gentijnse oorlogsplan, zou de eerste ope-
ningszet "Rosario" zijn. Deze operatie 
van ARA Santa Fe's ingescheepte com-
mando's had twee doelen: "Zulu" was het 
beveiligen van een landingsbaan in de 
buurt van Port Stanley en de vuurtoren 
van San Felipe. "Roja" was het bakens 
plaatsen op het geplande amfibische lan-
dingbeach.  
 
Op 27 maart 1982 vertrok ARA Santa Fe 
uit Mar del Plata met om voor het aan-
breken van de dag op 2 april met operatie  
Rosario’s aan te vangen. Rosario begon 
met de verkenning van Port William en 
de landing van 14 commando’s bij Kaap 
Pembroke op Oost Falkland.  
Op 31 maart rond 21.00 uur voer de 
ARA Santa Fe de Britse territoriale wate-
ren in nabij de Oost-Falkland. 
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In tegenstelling tot wat vandaag de dag 
wordt gedacht, was de Argentijnse inva-
sie geen complete verrassing. In maart 
1982 volgden de eilandbewoners het we-
reldnieuws met toenemende bezorgdheid 
en op 1 april  om 15.30 uur werd de gou-
verneur in Stanley door Londen op de 
hoogte gebracht dat Argentijnse militaire 
actie waarschijnlijk van de ene op de an-
dere dag was. Tegen die tijd kon er wei-
nig worden gedaan. 
 
Op 31 maart ongeveer 22.00 uur werd 
een kleine Britse koopvaarder, M/V For-
rest, zeer dicht bij de periscoop van ARA 
Santa Fe gespot. MV Forrest was er niet 
toevallig bij; de civiele kapitein van het 
schip had de wereldgebeurtenissen ge-
volgd en besloot zijn eigen privé piketpa-
trouille met één schip op te zetten. Ara 
Santa Fe's commandant nam aan dat het 
waarschijnlijk was dat zijn periscoop was 
gezien, maar koos ervoor om door te 
gaan met "Rosario". (MV Forrest had de 
periscoop niet gezien.) 
Op dat moment viel de radio van ARA 
Santa Fe uit. De onderzeeër had nog 
steeds beperkte mogelijkheden om te 
ontvangen, maar kon niets verzenden. De 
bemanning werkte op 1 april de klok 
rond om de zender te repareren. Op 2 
april om 01.53 uur werd de communica-
tie hersteld. 
 
ARA Santa Fe liep inmiddels achter op 
schema en hadden het vermoeden dat ze 
door de koopvaarder waren gedetecteerd, 
maar kreeg van het Argentijnse vloot-
commando de opdracht 
om toch door te gaan. 
Het commando-
extractiepunt werd ech-
ter verder weg verplaatst 
van bewoond gebied, 
naar een plek op onge-
veer 1 km van onbe-
woond kidney-eiland. 
 
Op 2 april 1982 om 
02:25 kwam de ARA 
Santa Fe boven water en 

debarkeerden de commando's in hun bo-
ten. Zodra ze weg waren dook de onder-
zeeër meteen onder water. Om 03:00 uur 
begonnen de commando's bakens op het 
strand te plaatsen, waarmee "Roja" werd 
voltooid. Vervolgens namen ze de vuur-
toren zonder incidenten in. "Rosario" 
was een succes en rond 06.30 uur wisten 
twee Argentijnse infanteriecompagnieën 
aan land te komen op het gemarkeerde 
strand. 
 
Dit succes draaide bijna uit op een ramp. 
Gedurende de korte tijd dat ARA Santa 
Fe aan de oppervlakte was om de com-
mando's te debarkeren, werd de onder-
zeeër op radar gedetecteerd door de jager 
ARA Hercules (type 42) in de invasie-
vloot. Omdat ARA Santa Fe achterliep 
op schema en was niet op de positie waar 
het had moeten zijn, nam ARA Hercules 
aan dat het een schip van de Royal Navy 
was en bereidde zich voor om het aan te 
vallen. Er was geen radioprotocol tussen 
de onderzeeër en de oppervlakte vloot 
vastgesteld en een catastrofe werd alleen 
afgewend toen ARA Santa Fe de UWT 
gebruikte om via de sonar van ARA Her-
cules in het Spaans de identiteit door te 
geven, die vervolgens aan de brug werd 
doorgegeven als vriendelijk contact. 
 
Na een 5-daagse reis terug naar Zuid-
Amerika kwam ARA Santa Fe op 7 april 
1982 aan in Mar del Plata. Omdat de 
twee beschikbare onderzeeërs door de 
Argentijnse marine als krachtvermenig-
vuldigers werden beschouwd, werd ARA 
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Santa Fe zo snel mogelijk terug gestuurd 
voor verdere operationele inzet. De 
WOII-onderzeeër (ex-USS Catfish—
Balao-class) was niet in topvorm. Naast 
de reeds bestaande problemen met de 
opgelapte radio; was het nu o.a. ARA 
Santa Fe's RATT-machine (telex) die het 
begaf, de diesels verbrandden de smeer-
olie, de lenspompen konden scheepsvlak 
alleen op periscoopdiepte leeg pompen, 
Het laden van de batterij duurde steeds 
langer. Inclusief de oefeningen met de 
Uruguayanen was ARA Santa Fe al an-
derhalve maand constant op zee, wat veel 
gevraagd was van een 40 jaar oude on-
derzeeër. 
 
de missie in Zuid-Georgië 
In Mar del Plata werd ARA Santa Fe ge-
selecteerd voor een tweedelige, maxi-
maal 60-daagse missie. Het eerste deel 
was om een twaalftal mariniers naar Zuid
-Georgia te vervoeren om het garnizoen 
daar te versterken, samen met herbevoor-
rading van wapens en munitie voor troe-
pen die er al waren. Het tweede deel was 
een klassieke onderzeebootpatrouille te-
gen het naderende eskader van de Royal 
Navy. 

 
Het Britse bezit van South Georgia is een 
kleine landtong in de Atlantische Oceaan 
784 NM ten zuidoosten van de Falk-
lands, ongeveer 1.300 NM ten oosten 

van Zuid-Amerika, ongeveer 2.600 NM 
ten westen van Afrika en ongeveer 720 
NM ten noorden van onbewoond Antarc-
tica. South Georgia is een desolaat, koud, 
door de wind geteisterd eiland van 31 
mijl lang maar slechts 9-12 mijl breed. 
Er is maar één klein dorpje, Grytviken. 
Na het wereldwijde verbod op de walvis-
vangst verloor Zuid-Georgia elk belang 
dat het ooit voor iemand had gehad. Een 
klein geschil in 1982 tussen de Britse en 
Argentijnse slopers die het oude walvis-
station ontmantelden, diende als het han-
dige, zij het dunne, excuus van de junta 
om een oorlog te beginnen met als echt 
doel de Falklands, in het Arentijns 
‘Malvinas’.  
Op 3 april 1982 werd een gevecht uitge-
vochten tussen een Argentijnse infante-
riecompagnie en een 22-koppig Royal 
Marines-detachement, wat resulteerde in 
Argentijnse bezetting van Zuid-Georgië. 
Voor de versterkingsmissie in Zuid-
Georgia werden verschillende voorraden 
en wapens geselecteerd, waarvan sommi-
ge (een terugslagloos geweer) vrij moei-
lijk te laden waren in een onderzeeër uit 
de Tweede Wereldoorlog.  
Voor de patrouillemissie ontving ARA 
Santa Fe 23 torpedo's: twintig van de 
MK14's uit de Tweede Wereldoorlog en 
drie moderne Mk37's. Allen waren gere-
serveerd voor het tweede deel van de 
missie; voor het Zuid-Georgische deel 
kreeg ARA Santa Fe de opdracht om 
geen schepen aan te vallen en te moest 
proberen het contact te verbreken in 
plaats van een tegenaanval uit te voeren 
op het schip dat de aanval inzette.  
De hele operatie is controversieel omdat 
de driekoppige junta die Argentinië re-
geerde vooraf had afgesproken om geen 
versterking naar het garnizoen in Zuid-
Georgia te sturen en in plaats daarvan te 
proberen alles op de Falklands te concen-
treren. Adm. Jorge I. Anaya, het marine-
lid van de junta, besloot echter op eigen 
houtje om dit toch te doen. 
Vóór het aanvalsgedeelte van de missie 
was het gebruik van een WOII-vintage 
onderzeeër twijfelachtig, maar zo was 
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ARA Santa Fe niet belast met het aanval-
len van het belangrijkste Britse vliegdek-
schip met taakgroep  (ARA San Luis, het 
Type 209, was dat wel). ARA Santa Fe 
moest in plaats daarvan op zoek gaan 
naar de "achterhoede" van de taskforce, 
bevoorradingsschepen of transporten die 
het zouden kunnen volgen en misschien 
minder verdedigd zouden zijn tegen on-
derzeeërs. 
 
Vanwege constante storingen in het 
vuurleidingsysteem, werd geschat dat 
2.000 yards (ongeveer 1 NM) een realis-
tische enveloppe was voor de Mk14's uit 
de Tweede Wereldoorlog. De drie 
Mk37's, die een zekere mate van autono-
me begeleiding hadden, zouden gereser-
veerd zijn voor zelfverdediging tegen 
tegenaanvallen.  
 
Op 16 april 1982 vertrok ARA Santa Fe 
uit Argentinië voor wat uiteindelijk de 
laatste keer zou zijn. 
Net ten oosten van Zuid-Amerika kreeg 
ARA Santa Fe te maken met een zware 
storm waardoor het onder water moest 
gaan. Het was oorspronkelijk de bedoe-
ling om verder te gaan aan de oppervlak-
te waar de onderzeeër onder eigen lucht-
dekking zou zijn, en waar ARA Santa Fe 
sneller was.  
Bij zonsondergang op 24 april 1982 na-
derde ARA Santa Fe Zuid-Georgië en 

kwam boven water.  
Het plan van de operatie was om Grytvi-
ken na het vallen van de avond op een 
maanloze nacht te naderen, zo snel mo-
gelijk bij de hoofdpier wapens en muni-
tie te lossen en terug naar zee te gaan en 
onder water te gaan voor de volgende 
zonsopgang. Maar nu voelde de com-
mandant van ARA Santa Fe zich onvei-
lig. Er was slechts één nachtkijker aan 
boord, een primitief systeem uit de Viet-
namoorlog, en bemanningsleden hadden 
moeite om kustlijnkenmerken te onder-
scheiden. Het was duidelijk dat radar niet 
kon worden gebruikt, omdat het zeker 
zou worden opgemerkt door EOV van de 
ver verwijderde Britten. De commandant 
vond dat het gevaar van aan de grond 
lopen zwaarder woog dan het risico van 
meer tijd aan de oppervlakte. Daarom 
werd besloten om in plaats daarvan 
slechts gedeeltelijk King Edward Cove 
binnen te varen en vervolgens een buit-
gemaakte wetenschapsboot van de Bri-
tish Antarctic Survey te gebruiken om de 
troepen en voorraden naar Grytviken te 
brengen. 
 
Te laat realiseerde men zich dat er geen 
radioprotocol was opgesteld om een on-
derzeeër in staat te stellen contact op te 
nemen met het garnizoen van South Ge-
orgia of vice versa. ARA Santa Fe nam 
zijn toevlucht tot het "internationale ka-
naal" (een onbeveiligde frequentie) om 
contact op te nemen met Grytviken. De 
twee partijen spraken in "jeringozo", of 
semi-jibberish Spaans, om te proberen te 
verhullen wat er werd besproken. Het 
radiorisico werd gerealiseerd, maar als 
minimaal beschouwd als het slechts om 
één enkele keer ging.  
Het after-action rapport van HMS An-
trim gaf echter aan dat de torpedobootja-
ger voorkennis had van een onderzeeër 
in Grytviken, wat betekent dat de trans-
missie mogelijk toch is onderschept. 
 
Op 24 april 1982 om 23.45 uur arriveer-
de het bootje en begon het lossen, waar-
voor drie boottochten nodig waren. Dit 
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verouderd. Deze specifieke HAS.3,door 
zijn bemanning 'Humphrey' genoemd, 
was nog steeds aan boord van HMS An-
trim omdat het helikopterplatform van de 
torpedobootjager te klein was voor een 
Sea King, maar groot genoeg voor iets 
groters dan een Wasp. 
 
De nadering van de helikopter was in het 
voordeel door de vervagende duisternis 
evenals door zeer lage (geschatte 500 - 
1.000 feet door de piloot) ochtendwolken 
die het zicht vanaf zee verminderden tot 
1/2 mijl. 

ARA Santa Fe werd om 06:55 op 5 NM 
afstand gedetecteerd op radar door HMS 
Antrim's Wessex ..... slechts vijf minuten 
voordat de commandant van de onder-
zeeër van plan was te duiken. De heli-
kopter detecteerde het eigenlijk vanuit 
het zuiden, naar de achtersteven van de 
onderzeeër. ARA Santa Fe bevond zich 
op een noordelijke koers van 310° met 
een geschatte vaart van 8 kts volgens de  

was geen gemakkelijke taak. Sommige 
zware voorwerpen, zoals het terugslaglo-
ze geweer en Bantam-raketten, moesten 
met de hand door het kleine toegangsluik 
worden gemanoeuvreerd en vervolgens 
in de dobberende boot worden geladen. 
Het lossen had uiterlijk op 25 april om 
03.59 uur klaar moeten zijn en liefst eer-
der. Door de wijziging van de plannen 
was het echter pas om 05.00 uur afgelo-
pen. 
Onmiddellijk draaide ARA Santa Fe naar 
het Noorden en ging terug naar zee. De 
eerste track moest weer langzaam en 
voorzichtig gebeuren en duurde tot 05:44 
uur. Eenmaal in helder water beval de 
commandant maximale oppervlaktesnel-
heid. 
Nu was het een race tegen de klok. ARA 
Santa Fe moest een ondiep gebied ten 
Noorden van Zuid-Georgia vrij varen om 
de oceaan te bereiken die diep genoeg 
zou zijn om veilig onderwater te gaan. 
De commandant schatte dat het 70 minu-
ten zou duren. Dit betekende dat ARA 
Santa Fe zeker nog steeds aan de opper-
vlakte voer om 06:14, "nautische sche-
mering" (genoeg zonlicht om de horizon 
en grote objecten in de zee te onderschei-
den) en mogelijk om 06:56 wat ware da-
geraad was. 
 
Het gevecht 
Rond 06:00 uur pikte de passieve sonar 
aan boord van de torpedobootjager HMS 
Antrim, ongeveer 50 NM verwijderd van 
ARA Santa Fe, geluiden op van de die-
selmotoren van een Amerikaanse Balao-
klasse uit de Tweede Wereldoorlog. 's 
Nachts had de commandant van HMS 
Antrim al besloten om bij het eerste licht 
een ASW helikopter-search uit te voeren, 
dus een gereedgemaakte Wessex HAS.3 
was nog geen 10 minuten later in de 
lucht. Het vertrouwen in de passieve so-
narclassificatie was zo goed dat HMS 
Antrim stopte met actieve sonarpings om 
het doelwit niet te waarschuwen. 
De basis Wessex was een helikoper uit 
de jaren 1960 en zelfs het verbeterde 
HAS.3-model was in 1982 grotendeels 
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Wessex-piloot (het ging waarschijnlijk 
sneller dan dit). Hoe dan ook was de aan-
val perfect: de dieptebommen ontploften 
gelijktijdig. Het achterste uiteinde van 
ARA Santa Fe werd tijdelijk uit het wa-
ter getild en de onderzeeër raakte uit 
koers, wat aangeeft dat het de richtings-
controle, roeren, had verloren. 
 
aan boord van de onderzeeër 
Het was dan ook niet verwonderlijk dat 
de schade groot was. De bakboord 
schroefas brak, wat weinig uitmaakte 
omdat ook de voortstuwingstrein aan die 
kant werd vernietigd. Een olietank 
scheurde en een ballasttank aan bak-
boordzijde raakte beschadigd. Intern 
werd elektronica vernietigd door schok-
ken en kortsluitingen. De staat van de 
accu's is onbekend maar vrijwel zeker 
hebben ze schade opgelopen. De hoge-
drukluchtleiding die werd gebruikt om 
ballasttanks onderwater te blazen, 
scheurden. Verbazingwekkend genoeg 
raakte niemand gewond. 
 
Het was duidelijk dat de oorlog voorbij 
was voor ARA Santa Fe. Toen de contro-
le eenmaal was herwonnen, draaide de 
commandant de onderzeeër terug naar 
South Georgia, met een olievlek achter 
zich aan. Verschillende opties werden 
overwogen. De eerste was om direct naar 
Grytviken te gaan, daar af te meren en de 
bemanning af te zetten, en te hopen op 
het beste.  
De andere optie was om volledig rond 
Zuid-Georgia te varen en opzettelijk de 
onderzeeër aan de grond te laten lopen 
aan de Zuidkust van het eiland. Hier zou 
grondrommel het van de radar maskeren 
en de Britten zouden er misschien nooit 
aan denken om daar te kijken. Na een 
gehoopte overwinning konden bergings-
schepen in vredestijd het aan de opper-
vlakte terug naar Zuid-Amerika slepen. 
 
Meer aanvallen 
Een Lynx ASW helikopter van HMS 
Brilliant was al in de lucht. Het was be-
wapend met een Mk46 sonargeleide tor-

pedo. Hier gebeurde een samenloop van 
technologie. De Mk46 werd ontworpen 
door de VS tijdens de Koude Oorlog om 
diepduikende Sovjet atoomonderzeeërs 
te bestrijden. De searchmode had een  
ingestelde diepte van diep (1.200 feet) 
(waar het wapen waarschijnlijk toch zou 
worden verpletterd) en ondiep, enkele 
meters onder het wateroppervlak. Dit 
laatste moest voorkomen dat de actieve 
sonar het oceaanoppervlak zou verwarren 
met een massief vlak en zich er eindeloos 
op zou vastzetten. Er waren zoveel jaren 
verstreken sinds de Tweede Wereldoor-
log dat het nooit echt voor ogen stond dat 
een toekomstige oorlog een onderzeeër 
zou omvatten die zou vechten terwijl hij 
aan de oppervlakte kwam. 
De Lynx liet de Mk46 vallen gericht op 
de beschadigde ARA Santa Fe. De Balao
-klasse heeft slechts een diepgang van 16 
feet, wat minder was dan de ondiepe li-
miet van de sonar van de torpedo. Het 

passeerde ongevaarlijk onder de Argen-
tijnse onderzeeër. 
 
Zonder torpedo’s begon de Lynx de Ar-
gentijnse onderzeeër te beschieten met 
zijn deurmitrailleur. Van hun kant begon-
nen matrozen op de brug van ARA Santa 
Fe het vuur te beantwoorden met gewe-
ren uit de handvuurwapenkluis.  
Tegelijkertijd stegen Wasp-helikopters 
bewapend met AS.12 lucht-
grondraketten op van HMS Plymouth en 
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HMS Endurance. Ze bereikten ARA San-
ta Fe toen de onderzeeër weer in de buurt 
van South Georgia was. 
Vier, en misschien vijf, AS.12 raketten 
raakten het sail van ARA Santa Fe. Het 
GUPPY-sail was van glasvezel en de 
AS.12 was ontworpen voor gebruik te-
gen stalen bepantsering. Eén AS.12 was 
een "through-&-through", die de andere 
kant van het sail verliet zonder te ont-
ploffen. 

Een ander raakte de achterkant van het 
sail, waar de snorkelmast werd neergela-
ten. Een andere (de laatste treffer) was 
tragischer, omdat het de glasvezelhuid 
doordrong, maar vervolgens de metalen 
brugstam (de verticale ladder van de 
drukhuid naar de bovenkant van het sail) 
raakte. Deze raket verwondde verschil-
lende Argentijnse matrozen, waarvan één 
zeer ernstig wat later resulteerde in ge-
deeltelijke amputatie van zijn been. 
 
Het Argentijnse bezettings garnizoen op 
Zuid-Georgia had geen AntiAir-
middelen, maar begon vanaf de kust met 
handvuurwapens op de Waspen te schie-
ten. Een innovatieve poging werd gedaan 
door een draadgeleide Bantam antitank-
raket af te vuren op een Wasp, maar was 
niet succesvol. De Britten wisten niet 
zeker wat de Argentijnen nog meer zou-

den proberen om de helikopteraanvallen 
te beëindigen. 
 
Endgame 
Na de Wasp-aanvallen ging de comman-
dant van ARA Santa Fe rechtstreeks naar 
Grytviken, waar gewonde zeelieden kon-
den worden behandeld in de ziekenboeg 
van het bezette Britse wetenschapssta-
tion. 
Na het afmeren stelde de oudste officier 
van ARA Santa Fe voor om met een deel 
van de bemanning de onderzeeër een 
naar zee te laten varen en tot zinken te 
brengen, maar de commandant koos er-
voor om te wachten tot de avond viel 
voordat hij een beslissing nam. Hoe 
zwaar beschadigd de onderzeeër ook 
was, ARA Santa Fe had nog steeds be-
perkte oppervlaktemobiliteit en hij voel-
de dat er een mogelijkheid was om op de 
25e in het donker te vertrekken en ver 
genoeg weg te komen van Zuid-Georgia 
tegen zonsopgang op de 26e dat de on-
derzeeër er een vlucht zou kunnen maken 
en aan de oppervlakte terug zou kunnen 
keren naar Argentinië. 
Daarvoor zou geen kans meer zijn omdat 
de Britten al begonnen waren met opera-
tie "Paraquet", hun herovering van Zuid-
Georgia.  
Op 25 april 1982 om 17.00 uur deelde de 
commandant van het bezettingsgarnizoen 
de commandant van ARA Santa Fe mee 
dat hij van plan was zich over te geven 
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aan de Britten. Het is hem nauwelijks aan 
te rekenen, want zijn kleine troepen-
macht had een tekort aan wapens en mu-
nitie, had geen luchtsteun, geen hoop op 
verdere bevoorrading, geen hoop op eva-
cuatie; en werd geconfronteerd met een 
enorm Royal Navy eskader voor de kust. 
 
In Britse handen 
Na de overgave van South Georgia 
plaatste een EOD-specialist van HMS 
Brilliant een kleine slooplading op het 
roer van ARA Santa Fe om ervoor te zor-
gen dat de onderzeeër nooit meer zou 
worden gebruikt. Een officier van de 
Royal Navy overlegde met ARA Santa 
Fe's commandant, Cpt. Horacio Bicain, 
en adviseerde hem dat de vijanden zou-
den moeten samenwerken om de onder-
zeeër van de hoofdpier naar een voorma-
lige walvisvaarderskade ongeveer 2.000 
meter verderop te verplaatsen. Vrijwel 
zeker waren de batterijen beschadigd 
door de dieptebommen en als gebarsten 
platen restlading begonnen te buigen in 
de aanwezigheid van zeewater, zou ex-
plosief waterstofgas ontstaan. Bijna alles 
– statische elektriciteit, een dolende vonk 
– kan een explosie veroorzaken.  
Dit was duidelijk niet veilig, want ARA 

Santa Fe had nog 23 
torpedo's aan boord 
en lag direct in 
Grytviken afge-
meerd. 
Dit zou leiden tot 
het meest tragische 
moment van de laat-
ste reis van de on-
derzeeër. 
 
Om het verhalen te 
volbrengen, was het 
de bedoeling om de 
stuurboord elektro-
motor op ARA San-
ta Fe te gebruiken in 
combinatie met een 
sleepboot. Dit zou 
ook inhouden wat 
onderzeeërs een "LP 

Blow" noemen, de zachte explosie van 
water uit de ballasttanks terwijl het al aan 
de oppervlakte is om het positief drijfver-
mogen te geven. Dit zou ook een perfecte 
gelegenheid zijn om ARA Santa Fe tot 
zinken te brengen door sabotage. De 
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tanks zouden zeewater opnemen in plaats 
van verdrijven, waardoor de onderzeeër 
langzaam tot zinken zou komen. De Brit-
ten waren zich hiervan bewust en wezen 
bewakers toe aan de Argentijnse matroos 
die de handelingen uitvoerde, PO Felix 
Artuso.  
Wat er daarna gebeurde, is onderhevig 
aan enige verwarring en tegenstrijdige 
verhalen. Artuso moest snel verschillen-
de ballasttankkleppen openen op hetzelf-
de moment dat een blowerpomp werd 
gestart. Volgens een verslag werd de sol-
daat die Artuso bewaakte geïnformeerd 
over de manier waarop dit werd gedaan 
op een onderzeeër van de Royal Navy, 
die was andersom dan de manier waarop 
het werd gedaan op een Amerikaanse 
onderzeeër uit de Tweede Wereldoorlog.  
 
Toen Artuso de handwielen en handels in 
die volgorde begon te bewegen, nam de 
soldaat aan dat hij de onderzeeër sabo-
teerde en schoot hem neer.  
Een andere versie is dat de soldaat cor-

rect was gebrieft, maar gewoon in paniek 
raakte door Artuso's snelle handelen van 
de kleppen en het vuur opende. Hoe dan 
ook, Artuso stierf ter plaatse. 
 
Ara Santa Fe's commandant, die ook aan 
boord was met Britse officieren en bewa-
kers, vloog in woede en het verhalen 
werd geannuleerd met de onderzeeër die 
weer aan de pier werd afgemeerd. 
Het incident is begrijpelijkerwijs nog 
steeds een controversieel onderwerp in 
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Argentinië. Het Verenigd Koninkrijk on-
derzocht en pleitte de soldaat vrij van 
wangedrag. PO Artuso werd met militai-
re eer begraven door de Britten in 
Grytviken. 
Een bittere ironie was dat de lp Blow, die 
werd onderbroken, het tegenovergestelde 
gewenste effect had. Nu waren niet al-
leen de ballasttanks niet leeg, maar de 
onvoltooide operatie liet meer zeewater 
binnendringen. Tegen de middag van 27 
april 1982 was ARA Santa Fe gezonken 
met de kiel rustend op de zeebodem en 
alleen het sail nog boven water 
 
na de oorlog 
De Falklandoorlog eindigde op 14 juni 
1982. De bemanning van ARA Santa Fe 
was als krijgsgevangenen overgebracht 
naar het eiland Ascension, vanwaar een 
door het Rode Kruis gecharterd vliegtuig 
hen naar het neutrale Uruguay vloog. 
Een Argentijns marineschip haalde ze 
daar op voor terugkeer naar Argentinië. 
De half gezonken onderzeeër bleef afge-
meerd bij Grytviken, nog steeds met 23 
torpedo's aan boord. Het was nu een er-
gernis voor de Britse civiele autoriteiten 
omdat het de pier blokkeerde voor de 

bevoorrading van het wetenschapsstation 
van South Georgia, dat geen landings-
baan heeft. 
In juni 1982 sleepten sleepboten de ARA 
Santa Fe ongeveer een mijl van Grytvi-
ken naar een ondiepe inham genaamd 
Moraine Fjord. 
In 1983 werd een eerste poging gedaan 
om de onderzeeër van de hand te doen. 
Helaas verscheen er een plotselinge 
storm tijdens de operatie en verloor de 
sleepboot de controle over de sleep. 
ARA Santa Fe zonk in iets dieper water, 
nu weer dichter bij Grytviken. 
Eind 1984 was er steeds meer bezorgd-
heid over de nu volledig gezonken onder-
zeeër. Naast de munitie die nog aan 
boord was, lekte er olie uit, zure elektro-
lyt in de batterijen en loodhoudende verf 
die afbladderde. Niets van dit alles leidde 
tot enthousiasme van de natuurweten-
schappers op het eiland.  
 
Het werd uiteindelijk door de Britten ge-
licht. Omdat de boot inmiddels hevig be-
schadigd was, werd besloten dat deze op 
werd afgezonken in diep water. Dat ge-
beurde op 10 Februari 1985  
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Wat Deden De Boten in 2021 

Het jaar 2021 was wederom een intensief 
jaar waarbij enerzijds een aantal stan-
daard opdrachten uit het operationele 
jaarplan (OJP) uitgevoerd moesten wor-
den. Anderzijds was het zo nu en dan een 
uitdaging om de eenheden te bemannen. 
Ondanks de verschillende uitdagingen 
kan teruggekeken worden op een succes-
vol jaar waarbij vrijwel alle doelstellin-

gen behaald zijn. 
Op 2 februari vertrok Zr.Ms. Zeeleeuw 
(ZLEW) uit Den Helder om na een korte 
periode van opleiden & trainen (O&T) en 
het uitvoeren van een Torpedo Firing 
Exercise (TFX) met Zr.Ms. Mercuur 
(MRCU) deel te nemen 
aan de Noorse oefening 
“NORTG-21”. Op 25 
februari keerde de 
ZLEW terug naar Den 
Helder. Na deze eerste 
reis stond tot na het zo-
merverlof een dokperio-
de op het programma.  
 
Na de dokperiode stond 
er voor de ZLEW nog 1 
mooie reis op het pro-
gramma. Wat deze reis 
extra mooi maakte was 
dat havenbezoeken aan 

Göteborg, Rotterdam en Kopenhagen 
ondanks Covid-19 weer mogelijk waren. 
De laatste reis van 2021 stond in het te-
ken van beproevingen na onderhoud, 
O&T, een TFX, een ontsnappingsoefe-
ning met de Zweedse eenheden Belos en 
URF en afsluitend embarkeerde de stu-
denten van de SMCC om bekend te ra-
ken met het platform. 

 
Voor Zr.Ms. Dolfijn (DFYN) 
begon het jaar met het afronden 
van een dokperiode. Eind  maart 
was de DFYN gereed en vertrok 
voor een reis die in het teken 
stond van oefeningen met Fran-
se NH90 helikopters en O&T. 
De reis werd afgesloten met 
Force Protection Exercise (FPX) 
in de haven van Den Helder. 
 
Na het zomerverlof stonden er 
nog 2 reizen op het programma. 
De eerste reis na het zomerver-
lof bracht de bemanning naar de 
Middellandse Zee. Tijdens deze 
reis zijn varende materieels be-
proevingen uitgevoerd, is de ei-
gen bemanning opgewerkt en 

leverde de DFYN een bijdrage aan de 
NAVO-operatie “Sea Guardian”. In de 
Middellandse Zee zijn havenbezoeken 
aan Palma de Mallorca en Malaga uitge-
voerd. Na de periode in de Middellandse 
Zee heeft de bemanning tijdens de transit 
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naar Porto gewerkt aan een O&T-
programma. Voor het laatste deel van de 
reis stond het ondersteunen van het 
FOST-programma voor twee weken op 
het programma met in het weekend een 
havenbezoek aan Plymouth. 
Op 23 oktober liep de DFYN de haven 
van Den Helder binnen en sloot daarmee 
een succesvolle reis af. De tweede 
(korte) reis bestond uit een week op een 
Noorse geruismeetbaan. 
 
Voor de MRCU begon het jaar met een 
korte reis welke in het teken stond van 
O&T en de TFX met de ZLEW. Vervol-
gens stond er ook voor de MRCU dit jaar 
een dokperiode op het programma. Na de 

dokperiode heeft de 
MRCU voor het zomer-
verlof ondersteuning ge-
geven aan het Korps Mari-
niers en een week deelge-
nomen aan een eskader-
reis. 
 
Na het zomerverlof stond 
een lange reis op het pro-
gramma. Tijdens het eer-
ste gedeelte van deze reis 
fungeerde de MRCU als 
stafschip tijdens de Neder-
landse mijnenbestrijdings-
oefeningen “Sandy Coast 
2021”. Vervolgens is de 
MRCU aangevangen met 

de transit naar de Middellandse Zee om 

het programma van de DFYN te onder-
steunen en eveneens deel te nemen aan 
de NAVO-operatie “Sea Guardian”. Na 
een kort havenbezoek aan Porto begin 
oktober is de MRCU op 8 oktober afge-
meerd in Den Helder.  
 
Om het jaar af te sluiten heeft de MRCU 
eind oktober en begin november het pro-
gramma (inclusief TFX) van de ZLEW 
ondersteund. 
 

Buro Ops OZD 
LTZ2OC de Groes 
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Onderzeematroos (deel 4) 

De volgende morgen werd ik weer ge-
pord door mijn maatje. Ik was nog in een 
diepe slaap. Nadat de man onder mij uit 
zijn bed was, kon ik ook naar beneden 
klimmen. Met een handdoek en tandpasta 
naar de wasplaats. De wasplaatsen zijn 
klein. Terwijl ik mijn tanden sta te poet-
sen en met weinig water mijn gezicht een 
beetje nat maak, zit er achter mij iemand 
aan ‘thuis te denken’. De kranen zijn al-
lemaal voorzien van een veerbeveiliging. 
Je drukt deze in en komt na een paar se-
conden weer omhoog. Zo kun je niet te-
veel zoet water verspillen door de kraan 
open te laten staan. Ik hoefde niet direct 
af te lossen. Ik moest vandaag eerst naar 
het kombuis om te assisteren als hulp-
zeun. De zeun is een hulpje in het kom-
buis. Er is een vaste zeun, die zorgt dat 
iedereen op post koffie krijgt. Daarnaast 
zorgt hij voor het afwassen. Om dat niet 
alleen te hoeven doen voor 60 man, helpt 
1 van de matrozen dagelijks even mee. 
Vandaag was het dus mijn beurt. Ook 
tijdens het afwassen wordt zuinig aan 
gedaan met water. Er zijn 2 spoelbakken. 
Een gevuld met schoon water en sop, de 
ander alleen met water om te spoelen. De 
afwas van zon 30 man wordt in die 2 
bakken water gedaan. Als de volgende 
wacht van post komt om te eten, wordt 
het 1 keer verschoond. Toen het kombuis 
weer aan kant was ben ik gaan aflos-
sen in de radiohut. 
Omdat ik inmiddels wat last van mij 
oor had heb ik me gemeld bij de zie-
kenpa. Oorpijn is vervelend als je 
onderwater gaat en het snuiversys-
teem gaat bij. Door het trekken van 
onderdruk in de boot voel je dat dan 
goed. Zeker als je slaapt. Ik kreeg 
wat druppels en moest stomen in het 
caf. Aan de chef kok had ik gevraagd 
of ik een pan met kokend water kon 
krijgen om te stomen. Dat zou hij 
voor me regelen. Als ik over een paar 
minuten terug kwam zou het klaar 
staan. Ik ging weer naar boven naar 
de radio. Ik was nog maar een paar 
minuten bezig met wat boekwerken 
toen we 3 claxons kregen en aanvals-

ploeg op post moest komen. Daar ging 
mijn stoomsessie. Ik moest weer naar de 
centrale om de periscoop te bedienen, 
mijn taak tijdens aanvalsploeg. Het is 
altijd gespannen in de centrale tijdens 
een aanval. De commandant is altijd erg 
rustig. Af en toe vraagt hij om de peri-
scoop op, “op voor . . “. Met een grote 
handel laat ik de periscoop omhoog ko-
men. De officier van de wacht heeft dan 
al aan de commandant doorgegeven waar 
eventueel een interessant contact zit. Als 
het oculair boven de bun uit komt, draait 
de commandant snel de periscoop in de 
juiste richting en begint al met kijken. Ik 
zorg dat de periscoop dan verder heel 
langzaam omhoog gaat. “Target, . . Pei-
ling: dit!, . . . . afstand: . . . . . Dat!, 
NEER!”. Dit gebeurd allemaal in een 
paar seconden. Hij heeft dan snel rond 
gekeken en een peiling en afstand van 
het doel doorgegeven. Voor die peiling 
en afstand draait hij dan snel aan wat 
wieltjes aan de zijkant van de periscoop. 
Dit doet hij een aantal keer en de sonar-
jongens voeren het in in de apparatuur. 
Zo krijgen we een goed beeld van de be-
wegingen van de schepen om ons heen. 
Omdat dit een oefening is, vallen we 
denkbeeldig het doel aan. Het was een 
fregat van de Britse Leander-klasse. Na 
zo’n aanval, gaan de schepen boven ons 



PAGINA 16 

meestal flink manoeuvreren. So-
nars gaan bij en rondom ons heen 
klinken allerlei soorten piepgelui-
den van sonars. Het is dan net is 
of we rondvaren in een soort vo-
gelkooi. Al snel blijkt dat de sche-
pen en helikopters ons niet kun-
nen vinden en aanvalsploeg wordt 
bedankt. Ik kan naar het kombuis 
voor mijn stoombeurt. Het water 
wordt weer opgewarmd door de 
chef en met een handdoek over 
mijn hoofd laat ik de stoom mijn 
neus in stromen.  
Ik begin het radiobedrijf begint 
steeds meer te begrijpen. De ra-
diohut is een muur van apparatuur. Ei-
genlijk zoals alles in de boot. Maar wij 
hebben er een aparte hut voor. Er staan 
ook crypto apparaten waarmee verbin-
dingen beveiligd zijn en dus niet kunnen 
worden gelezen door onbevoegde ont-
vangers. Om dat uitzendingen met radio-
apparatuur altijd te peilen zijn, doen we 
dit zo min mogelijk. Het liefst doen we 
alleen ontvangen van berichten omdat je 
daarbij je eigen positie niet prijs hoeft te 
geven. Na de wacht mag ik voorschaften 
van de korporaal. Dat geeft met de moge-
lijkheid om na de wacht nog even een 
brief te schrijven naar huis. Ik denk veel 
aan thuis. Niet omdat ik heimwee heb, 
maar ik weet niet waarom ik dat doe. We 

leven aan boord één uur vroeger dan 
thuis. Vaak kijkik op de klok en denk 
dan over waar zij dan zijn. Mijn zussen 
op school, en ik onder water ergens ter 
wereld. Het leven op een onderzeeboot is 
redelijk eentonig. Slapen, werken en 
eten. Dit betekent niet dat ik het niet naar 
mijn zin heb. Er is een goede sfeer en ik 
wil mijn werk goed doen. Ik wil onder-
deel zijn van deze bemanning. Als mijn 
brief af is ga ik nog even in het caf film 
kijken. Daarvoor wordt een projector op-
getuigd. De projector gaat van Longroom 
naar Gouden-bal en dan naar het caf. 
Grote spoelen draaien tot er weer een 
film breekt. Met veel gelach wordt er dan 
naar de filmoperator ‘fietsenmaker’ ge-

roepen. Deze 
plakt de film en 
dan gaan we 
weer verder. Na 
de film weer snel 
naar bed. Even 
een paar uurtjes 
rust voordat we 
weer op post 
moeten.  
 
Het leven gaat 
hier 24 uur per 
dag, 7 dagen in 
de week door. 
Zes op, zes af. 
 

De Observer.. 



 

Seawolf Op Onderwaterberg 

Een beschadigde Seawolf-klasse onder-
zeeër, USS Connecticut, maakt hachelij-
ke reis van Guam naar San Diego over de 
Grote Oceaan. De beschadigde US Navy 

Seawolf-klasse onderzeeër USS Connec-
ticut had een reis vol pech en vervolgens 
een periode van iets meer geluk toen het 
terug hinkte naar San Diego. Op 12 de-
cember arriveerde de Connecticut in San 
Diego na een succesvolle maar stressvol-
le reis van ten minste 10.000 km. De 
snelle aanvalsonderzeeër was niet zo snel 
omdat hij de hele 20 dagen met 10 kno-
pen aan de oppervlakte voer. Deze reis 
was niet zonder gevaar voor de beman-
ning. Onderzeeërs zijn niet bedoeld zijn 
om zo lang aan de oppervlakte te blijven. 
 
Ongeval 
De geheel be-
gon op 2 okto-
ber toen de $ 3 
miljard kosten-
de Connecticut 
per ongeluk een 
niet op zeekaar-
ten aangegeven 
onderwaterberg 
in de Zuid-
Chinese Zee 
ramde. 11 ma-
trozen liepen 
lichte verwon-
dingen op door 
de crash. De 
botsing bescha-

digde de boeg, de sonarkoepel en de bal-
lasttanks. 
 
Leiderschap ontslagen 

De marine loste 
de comman-
dant, de oudste 
officier en de 
chef der equi-
page van de 
boot af. De ho-
gere legerlei-
ding van de 
marine ver-
klaarde dat het 
lcommando van 
de Connecticut 
een slecht be-

oordelingsvermogen en besluitvormings-
vermogen vertoonde. Daar kwam nog bij 
het niet-naleving van navigatieprocedu-
res.  
 
De nucleair aangedreven Seawolf-klasse 
state-of-the-art sub moest eerst 1.800 
mijl naar Guam. In Guam kreeg het tijde-
lijke reparaties, maar het eiland heeft 
geen droogdokfaciliteiten. Dit vereiste 
een niet ongevaarlijke reis om San Diego 
te bereiken voor een lange periode van 
reparatie. 
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Aankomst te Guam 12 dec 2021 



PAGINA 18 

Ervaren onderzeebootbemanningslid 
Aaron Amick vertelde in de media on-
langs dat de Connecticut tijdens de reis 
continu van links naar rechts zou zijn 
gerold. Dit zou het voor de matrozen 
moeilijk hebben gemaakt om te slapen. 
Het rollen veroorzaakte waarschijnlijk 
ook veel zeeziekte onder de bemanning. 
Een uitgeputte en zieke onderzeebootbe-
manning hebben het gevaar-
lijk gemaakt om wachttaken 
uit te voeren op het sail van 
de onderzeeër.  
Er zouden extra wachtstan-
ders nodig zijn geweest om 
ervoor te zorgen dat er geen 
lekken in de romp of botsin-
gen met andere scheepvaart 
was. Al met al gelooft Amick 
dat de bemanning het mis-
schien moeilijk heeft gehad, 
maar het heeft uitstekend 
werk geleverd om de sub te-
rug naar San Diego te krij-
gen. 
 
Is de ASW capaciteit aan-
getast? 
Het verhaal van de Connecticut is een 
waarschuwend verhaal en roept een aan-
tal duidelijke en serieuze vragen op. Is de 
druk de Amerikaanse marine onderzeeërs 
om te presteren te hoog? Of is het ont-
moedigend voor andere bemanningen 
nadat het leiderschapsteam van Connec-
ticut werd ontslagen na een ongeluk?  
 
Onderzeedienst vraagt te allen tijde om 
perfectie. Zelfs de meest eenvoudige taak 
is moeilijk. Het personeel verlegt her-
haaldelijk de grenzen. Onderzeeërs die 
patrouilleren in Oost-Azië zijn in wezen 
te allen tijde in gevechtsmodus. Dit ver-
hoogt het stressniveau op bemanningen 
en maakt ongevallen mogelijk. 
 
De USS Connecticut zal minstens 12 
maanden uit de roulatie zijn. Er zijn in 
totaal slechts 68 onderzeeërs in de US 
Navy, dus het verlies van één boot voor 
een bepaalde periode vermindert het ni-

veau van paraatheid voor de Indo-
Pacifische vloot maar marginaal. Er moet 
ook worden opgemerkt dat er slechts drie 
elite Seawolf-klasse onderzeeërs in de 
Amerikaanse marine zijn. Het verliezen 
van slechts één voor een langere periode 
is daarom op zijn zachtst gezegd een uit-
daging voor de marine. 
 

Dit roept ook de vraag op of Guam een 
eigen droogdokfaciliteit nodig heeft. De 
Chinezen hebben de avonturen met de 
Connecticut waarschijnlijk goed ge-
volgd. Als ze een Amerikaanse onder-
zeeër in oorlogsvoering kunnen bescha-
digen, zou die onderzeeër helemaal terug 
naar San Diego moeten gaan om op-
nieuw te worden gereed gesteld. Dit kan 
worden beschouwd als een zwakte van 
de Amerikaanse marine onderzeese oor-
logsdoctrine en tactiek die niet veel 
goeds voorspelt voor de toekomst. 
 
De Seawolf klasse kent 3 boten: 
Seawolf :  SSN-21/ 19 juli 1997 
Connecticut: SSN-22/ 11 december 1998 
Jimmy Carter: SSN-23 / 19 februari 2005 
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Nederlandse Veteranendag 2022 

Het is alweer even geleden, maar er staat 
weer een Veteranendag gepland zonder 
corona beperkingen. In vorige edities van 
de KVO heeft u kunnen lezen over de 
grote groep onderzeedienst ‘veteranen’ 
die daar aan deel nam. Ook als u de vete-
ranenstatus niet heeft, is het een gezelli-
ge reünie van oud opvarenden van de 
Onderzeedienst. In de grote tent kunt u 
met oud collega's naar hartenlust oude 
verhalen ophalen. Ook als dit koude oor-
log missies betreft die niet onder de vete-
ranenstatus vallen. Onderzeedienstbe-
manningen weten wat er is afgezien door 
deze mannen op hun geheime missies. 
 
Datum: zaterdag 25 juni 2022 
Waar: Den Haag, Malieveld 
 
De achttiende editie van de 'Nederlandse 
Veteranendag' wordt in 2022 op zaterdag 
25 juni gehouden. Veteranendag is de 
officiële herdenking van - en eerbetoon 
aan - de inmiddels meer dan 115.000 ve-
teranen die zich hebben ingezet in dienst 
van de vrede, nu en in het verleden. Op 
de laatste zaterdag van juni wordt in Den 
Haag het Nationaal Defilé gehouden, is 
er een parade van legervoertuigen en een 
vliegshow. 
 
De 'Nederlandse Veteranendag' is in 
2005 ingesteld door het Ministerie van 
Defensie. De datum van 29 juni was in 
eerste instantie gekozen als eerbetoon 
aan (en op de geboortedag van) Z.K.H. 
Prins Bernhard der Nederlanden, gebo-
ren 29 juni 1911 en overleden 1 decem-
ber 2004. Vanaf 2009 wordt de dag op 
de laatste zaterdag van juni gehouden. 
 
De 'Nederlandse Veteranendag' is een 
eerbetoon aan ruim 115.000 Nederlandse 
veteranen. Het merendeel is ex-militair 
en ingezet tijdens de Tweede Wereldoor-
log of daarna in Nederlands-Indië, Korea 
of voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. 
Snel groeiende is de groep jonge vetera-
nen: dit zijn ex-militairen die hebben 
deelgenomen aan vredesmissies zoals in 
Libanon, Cambodja, op de Balkan, Irak 

en Afghanistan. 
 
Defilé  
Kort na 13.00 uur start het kleurrijke de-
filé door het centrum van Den Haag. Dan 
marcheren bijna 4000 veteranen en mili-
tairen, gevolgd door historische en mo-
derne legervoertuigen, rond de Hofvij-
ver. Het defilé wordt afgenomen door 
Zijne Majesteit de Koning. Boven de ve-
teranen vliegen historische en moderne 
vliegtuigen een luchtdefilé. Nergens in 
Nederland is zo'n combinatie te zien van 
veteranen uit alle missies, militairen van 
de hele krijgsmacht, civiele en militaire 
muziekkorpsen en legervoertuigen, histo-
rische en moderne. Ook veteranen die nu 
werken bij de politie, de douane, de Ne-
derlandse Spoorwegen of Dienst Justiti-
ële Inrichtingen, lopen mee. Deze groep 
van ex-militairen die nog midden in het 
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werkzame leven staan, groeit ieder jaar. 
 
Feest  
De hele dag - van negen tot vijf - is het 
Malieveld 'open'. Om wat te eten, te drin-
ken of te luisteren naar het Orkest van de 
Koninklijke Luchtmacht, de Booming 
Piano's en de Veteranen Top 50. Op het 
Malieveld kunt u persoonlijk met vetera-
nen in gesprek gaan. Praat met ze over 
hun ervaringen, over de lessen uit het 
verleden, over actuele missies en over 
wat ze nu doen in het dagelijks leven. De 
veteranen zijn benieuwd naar uw vragen 
en reacties. Ze staan u graag te woord. 
Let ook op de speciale programma's 
waaraan veteranen zelf meedoen en spe-
ciale kinderprogramma's. 
 
09.00 -17.30 uur: Malieveld open 
12.00 uur: aankomst 250 veteranen mo-

torrijders op het Malieveld 
13.00 uur: start defilé aan de Kneuterdijk 
13.05 uur: vliegshow boven Hofvijver 
13.50 uur: intocht defilé op het 
 Malieveld 
14.30 / 17.00 uur: muziek op podium 
Malieveld 
 
Onderzeedienstmensen kunnen zich aan-
melden bij het Veteraneninstituut. Als 
veteraan heb je dan recht op vrij vervoer 
en een maaltijd voor jou, en je partner. 
Als je mee wilt lopen in het defile, geef 
dan aan dat je wil deelnemen aan de 
NLVD met je vereniging. Als krijgs-
machtdeel de Koninklijke Marine 

(CZSK) en als vereniging Stichting On-
derzeedienst Veteranen - OZD. 
 
Kijk voor eventueel meer info op de site 
van Stichting Onderzeedienst Veteranen. 

https://www.ozdveteranen.nl 
 
Daar vind u ook het tenue voor het 
defilé. 
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Postboei 

Reünie Hr.Ms. Zeehond 
 
Kijk jij ook al jaren uit naar een moment 
om eens lekker bij te praten met je oude 
maten uit vergane glorie? Je geweldige 
tijd op onze ‘’zwarte parel’’?  
 
Nou dat is mogelijk, en wel op  

16 april in de  
RDM– kantine te Rotterdam. 

 
De plek waar op steenworp afstand op  
30 december 1954 de kiel werd gelegd 
van Hr.Ms. Zeehond en zij op 20 februari 
te water werd gelaten.  
 
Het programma voor dit dag ziet er als 
volgt uit: 

13.00 - 14.00   Inloop met koffie en een 
stukje Dudok appeltaart. 
14.00 - 18.00   Borrel met uitgebreide 
borrelhappen (zie onder) 
• Koffie en drie consumpties (fris, bier, 

wijn) + uitgebreide borrelhappen zijn 
bij de prijs inbegrepen. 
Wil je meer consumpties dan zijn deze 
voor eigen rekening (pin of contact). 

• Tijdens de reünie zal een fotopresenta-
tie te zien zijn. 

• Voor geïnteresseerden een bezoek on-
derzeebootloods, waar de Zeehond is 
gebouwd. 

• Ook zullen er tijdens de reünie ver-
schillende groepsfoto’s gemaakt wor-
den. 

do 16 dec.  
 
aan redactie, 
Naar aanleiding van de Bugaled Breizh 
stuur ik een knipsel uit de Helderse krant 
wat ik nu al jaren in een boek had liggen 
altijd bewaard daar ik toen zelf a/b zat als 
kpltpmkr. 
Dus dacht leuk gebeurt dus wel meer. 
 

Groeten G Ofwegen 

Na de reünie worden de verschillende 
foto’s met jullie gedeeld 

18.00 - 18.30   Afscheid en vertrek  
 
Wil jij hier ook bij aanwezig zijn? Meld 
je dan snel aan via onderstaand 
mailadres.  
Reuniezeehond2022@gmail.com  

Je ontvangt na inschrijving nadere 
informatie en een betaalverzoek.  
We hopen velen van jullie te mogen 
begroeten op zaterdag 16 april.  
 

Greets, 
Eric Steffers & Robert (Beus) 

Beuzenberg 
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Hans Sprong  
zo 19 dec.  
 
Geachte heren. 
  
De nieuwe K.V.O  nummer 158 ontvan-
gen, waarvoor dank. 
Mijn complimenten voor het mooie en 
duidelijke artikel over het model van  
Hr Ms O19 (pag. 7 t/m 10). 
De O19 werd op 22 september 1938 te 
water gelaten en niet op 22 september 
1939 zoals in het artikel beschreven.  
(ik neem aan een “slip of the pen”) 
(waarvan acte, RED). 
De boot kwam op 12 september 1939 in 
Ned. Indië aan volgens de staat van 
dienst van mijn vader die als machinist 
vanaf januari  1938 bij de afbouw was 
geplaatst en de uitreis meemaakte  en in 
Indië dienst deed op deze moderne boot. 
 
Nogmaals dank voor het artikel waar u 
ook aandacht geeft aan diverse donaties 
van familieleden en geïnteresseerden. 
  
Rest mij nog u goede feestdagen te wen-
sen en een voorspoedig 2022. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Ing. J.  Sprong. 
Wognum. 

Geachte redactie van Klaar voor onder-
water, 
 
Hierbij informeer ik u met plezier over 
mijn boek dat net is verschenen. Het gaat 
over een mislukte operatie met een 
Noord-Koreaanse spionage-onderzeeër 
in 1996. Het boek heet Noord-Korea zegt 
nooit sorry en is verschenen bij Das Mag 
Uitgevers. Ik vroeg me af of het geschikt 
zou zijn om te vermelden in Klaar voor 
onderwater?   
‘Noord-Korea zegt nooit sorry’ van 

Jeroen Visser 
verschijnt 29 
januari 
Het ongelofe-
lijke verhaal 
over een aange-
spoelde spiona-
geonderzeeër, 
een bloedige 
klopjacht en de 
zoektocht naar 
een geheimzin-
nige overloper. 
Op 17 septem-
ber 1996 
strandt een 
Noord-
Koreaanse spi-
onage-
onderzeeër 
voor de kust 
van Zuid-
Korea. De 26 

bemanningsleden vluchten het land op. 
Zuid-Korea slaat groot alarm en mobili-
seert veertigduizend soldaten: wat volgt 
is een ijzingwekkende en bloederige 
klopjacht naar de 26 Noord-Koreaanse 
bemanningsleden. 
Elf van hen plegen zelfmoord, dertien 
worden er vermoord, één wordt nooit 
gevonden en de laatste, stuurman Lee 
Kwang-soo, wordt gearresteerd. 
Wonderlijk genoeg wordt deze stuurman 
niet gevangen gezet, maar ingelijfd door 
de Zuid-Koreaanse marine, waar hij tot 
op de dag van vandaag een anoniem be-
staan leidt. 

Ruim twintig jaar later stuit correspon-
dent Jeroen Visser op dit verhaal. Terwijl 
alle ogen zijn gericht op de ontluikende 
bromance tussen Donald Trump en Kim 
Jong-un, neemt Visser zich voor de 
stuurman te vinden, zeker als blijkt dat 
Noord-Korea hem nog altijd probeert te 
wreken. 
Wat volgt is een zoektocht langs getui-
gen, generaals, spionnen en K-
popzangers, dwars door het moderne Ko-
rea, waar de wereld van Squid Game en 
Samsung botst op die van een van de 
wreedste totalitaire dictaturen in de ge-
schiedenis. 

ISBN : 9 7894 9324 8328 
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