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De foto’s op de voorpagina; van links naar 

rechts / van boven naar beneden; 

 AOOTD Ruud Korteweg ontvangt een 

presentje van de Groepsoudste MLD 

bij het FLO gesprek. 

 De bemanning van de B-25 Mitchell 

“ouwe jongens” met geheel rechts de 

Officier vlieger / Zee Waarnemer 2 

André Hissink. 

 Onze NH-90 NFH helikopter in haar 

element. 

 De bemanning van Hr. Ms. Vliegboot 

X-32 Dornier DO-24 wachtend in een 

baai op haar volgende vliegopdracht 

medio 1941/1942. 

 Sergeant Vliegtuig telegrafist / 

Mitrailleur Schutter (VLTG T-MS) en 

drager van het Vliegerkruis, Edward 

Hoenson. Foto gemaakt tijdens de 70 

jaar D-day herdenking in 2014, te 

Frankrijk. 

 

Van de redactie: 

De Albatros is het personeelsblad van en voor 

het personeel dat werkt met of is van de MLD. 

Het verschijnt twee tot drie maal per jaar.  

 

Kopij: 

Een ieder wordt aangemoedigd om kopij aan 

te leveren aan de redactie, waarbij die besluit 

of het artikel geplaatst kan worden. De 

eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de 

CdE MLD. 

 

Redactie adres: 

CdE MLD,  

t.a.v. redactie Albatros 

Maritiem Vliegkamp de Kooy 

Rijksweg 20 1786 PT Den Helder 

HWA.Zuiderduin@mindef.nl 
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Beste MLD-ers 

Voor jullie ligt het eerste exemplaar van het 

MLD- blad. Uit de as herrezen, zou ik bijna 

zeggen, want er zijn natuurlijk diverse 

voorgangers in een iets andere vorm geweest. 

Dat die andere bladen zijn verdwenen, is 

vooral geen reden om het niet weer opnieuw 

te doen. Het is belangrijk om elkaar op de 

hoogte te brengen van wat er voor ons 

allemaal zo toe doet. Het schrijven van dit 

blad, is 1 van de vele initiatieven om het 

historisch besef en de onderlinge binding 

tussen MLD-ers te verbeteren.  

Na de zeer succesvolle viering en reünie van 

100 jaar MLD, hebben we besloten, dat het 

niet bij een eenmalige activiteit mocht blijven. 

Het ging immers niet alleen om het vieren van 

een feestje en terugkijken naar een mooi 

verleden; het ging ook vooral over het hier en 

nu en de toekomst. Er moet constant energie 

worden gestoken, om de verbinding tussen 

verleden, heden en toekomst te verzekeren. 

Het uitgeven van dit blad helpt daarbij. 

Hoe staan we er voor met de MLD? Nou, nog 

niet helemaal waar we zijn willen. Maar toch 

weer een stuk beter dan 3 jaar geleden. Dat is 

alleen gelukt door onverzettelijkheid van 

velen, een aantal randvoorwaarden die 

dramatisch zijn verbeterd, een beetje geluk en 

saamhorigheidsgevoel dat weer voelt als 

vanouds. 

Er zit een mooie toekomst aan te komen. Die 

toekomst maken we vandaag; elke dag doen 

we dat opnieuw met heel veel passie en 

vakmanschap. De voortekenen van 20 NH90 

bij elkaar op de Kooy, worden steeds sterker.  

 

 

 

 

 

Ook de noodzakelijke randvoorwaarden zoals 

infra, een grotere organisatie en dus meer 

mensen, worden steeds concreter. Stapje voor 

stapje komen we dichterbij dat mooie doel. 

Als dat allemaal is beklonken, mag de vlag uit. 

Hij staat nu alvast opgerold bij de voordeur. 

Een mooie toekomst van de MLD binnen CLSK, 

met een prachtige eigen identiteit, waar ook 

binnen de Luchtmacht met veel respect naar 

wordt gekeken. 

Met vriendelijke groet,  

 

Commandeur G.A. (Gerhard) Polet  

Commandant Defensie Helikopter 

Commando 

 

 

  

Een voorwoord van de Groepsoudste 
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Beste Collega, 

Het is gelukt. De eerste editie van de Albatros 

ligt voor u. Ik vind het een mooi 

personeelsblad geworden, wat met trots de 

naam van de Albatros mag dragen. De 

Albatros, de ultieme zeevogel, de specialist 

boven zee in zijn natuurlijke habitat. Ditzelfde 

geld natuurlijk ook voor het personeel van de 

Marine Luchtvaartdienst. Ook wij zijn, binnen 

de Nederlandse Krijgsmacht de specialisten 

boven zee, en zoals het in onze corporate 

story duidelijk verwoord wordt; “daar voelen 

wij ons thuis” en eigenlijk is dat ook na ruim 

100 jaar onze natuurlijke habitat geworden. 

Vandaar dat ook de Albatros centraal in het 

wapen van de MLD staat.  

Ik heb de vraag gekregen of het blad niet de 

Phoenix zou moeten heten, net als ons 

personeelsblad van weleer. Dat was natuurlijk 

een prima blad wat we niet zomaar gaan 

overtreffen en ook zeker een hele mooie 

naam, verbonden aan MVKK. Toch was ik van 

mening dat niet te doen. De Phoenix, het 

personeelsblad uit de periode van de 

Onderhoudsdienst op MVKK, ruim 10 jaar 

geleden nog van vóór de overgang naar het 

Defensie Helikopter Commando, en dus uit die 

tijdsgeest.  Nu werken we met de MLD samen, 

binnen de Maritieme tak van het DHC, en zo 

moet het ook uitgedragen worden. Samen 

produceren wij de vlieguren welke worden 

gevraagd door onze opdrachtgevers. En of je 

nu personeel van CLSK, CLAS of CZSK bent, van 

matroos tot aan Commandeur en of je nu 

werkt op Hato, Woensdrecht, Gilze-Rijen, aan 

boord van een schip of op de Kooy; samen 

moet wij het doen. Een nieuw bestand 

personeel, een nieuwe era, een nieuw blad. 

Samen met de MLD in het DHC maritiem. 

De afgelopen periode hebben we mooie maar 

ook serieuze momenten beleefd bij de Marine  

 

 

 

 

Luchtvaartdienst. Enkele wil ik graag met u 

delen.  

Zo hebben twee van onze mannen een ere-

koord Koninklijke Marine in ontvangst mogen 

nemen, wegens levend reddend handelen. We 

hebben D-day veteraan Officier-vlieger André 

Hissink op bezoek gehad en hebben we op een 

zeer respectvolle wijze afscheid genomen van 

een D-day veteraan, SGT vliegtuigtelegrafist 

en Mitrailleurschutter Edward Hoenson op de 

Grebbeberg. Daarnaast hebben we afscheid 

moeten nemen van een paar collega’s omdat 

zij de FLO gerechtigde leeftijd hadden bereikt 

of omdat zij het verzoek tot ontslag 

Rijkszeedienst hadden ingediend. Verhalen 

welke allemaal naar voren in deze editie van 

de Albatros. 

Overall heb ik een heel erg trots gevoel. Er 

wordt hard gewerkt door een ieder om onze 

kisten in de lucht te krijgen en te houden. Ons 

personeel gekwalificeerd te krijgen en te 

houden, en om alle ondersteuning te geven 

aan wie dat ook nodig heeft. Wij zeggen geen 

nee, tenzij! En dat is de juiste “can do 

mentaliteit” waar wij met z’n allen bekend om 

staan. Naast al dit, presteert ons personeel 

het ook nog eens om dit blad te maken. Dus 

via deze weg, heel veel dank aan alle 

schrijvers. Het is een prachtig blad geworden, 

met verhalen om trots op te zijn.  

 

Dank u wel en met vriendelijke groet,  

 

Henri 

 

 

Chef der Equipage MLD 
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Op woensdag 16 mei 2018 van 13.00 –17.00 

uur is er door Bureau F&O een Gezinsdag op 

Vliegkamp de Kooy georganiseerd. Er waren 

diverse afdelingen en squadrons ter 

bezichtiging opengesteld. De familie heeft een 

goed beeld kunnen krijgen van wat zich 

allemaal afspeelt op Vliegkamp de Kooy. Voor 

de kinderen waren er leuke activiteiten 

georganiseerd en men kon gezellig wat eten 

en drinken met elkaar op een heus festival 

terrein. 

 

 

  

Gezinsdag op Maritiem Vliegkamp de Kooy 
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Het personeel van de Marine Luchtvaartdienst 

heeft in ons honderd jarig bestaan 

uitzonderlijk dappere daden verricht. In de 

rubriek Historische helden van de MLD 

belichten wij iedere uitgave één van deze 

MLD’ers. Dit keer is dat de Officier-vlieger 

Bastiaan Sjerp. 

 Officier-vlieger Bastiaan Sjerp 

 

Als vlieger op Hr. Ms. Vliegboten 

Op 03 juli 1937 werd de eerste vliegboot aan 

de MLD geleverd, Hr. Ms. Vliegboot X-1. Het 

was de eerste Dornier DO-24 van de in totaal 

36 geleverde toestellen.  

 

 
 

 

 
 

 

Deze vliegboten waren bestemd voor het 

operatiegebied rondom Nederlands-Indië. 

Gedurende de tweede wereldoorlog in de 

strijd tegen de Japanse overmacht, heeft het 

personeel van de Marine Luchtvaartdienst zich 

met onder andere deze DO-24 vliegboten, 

meerdere malen bewezen als geducht 

tegenstander! Een van deze MLD’ers met de 

Dornier vliegboten was de Officier-vlieger 

Bastiaan Sjerp.  

 

Het bombardement op de Shinonomé 

Op 17 december 1941 vertrekt Bastiaan Sjerp 

met zijn bemanning in de Hr. Ms. Vliegboot   

X-32 en twee andere vliegboten van de Groep 

Vliegtuigen (GVT) 7 vanaf Tarakan, een 

hoofdsteunpunt ten Noordwesten van 

Borneo. Het doel is de Japanse vloot, die 

opstoomt voor een amfibische landing bij Miri 

(Brits-Borneo),  op te sporen en waar mogelijk 

aan te vallen.  GVT-7 ontdekt de Japanse vloot 

en voor deze uit vaart een Japanse 

torpedobootjager en een logistiek schip. De 

vliegboot X-32 doet de eerste aanval op de 

torpedobootjager de “Shinonomé”. Een 

Fubiki-class destroyer met een 230-koppige 

bemanning. “Shinonomé” wordt door het 

bombardement van de vliegboot  X-32 met 

twee voltreffers geraakt, waarbij de eerste 

300 ponder net achter de voorste 

geschutstoren door het houten dek tot 

ontploffing komt en het schip tot zinken 

brengt. De Hr. Ms. Vliegboot     X-34 van GVT-7 

weet daarop het Japanse logistieke schip 

“Kamikawa Maru”  aan te vallen waardoor 

brand ontstaat, en waarbij de vliegboot zwaar 

wordt beschadigd door de boordvliegtuigen 

van ditzelfde schip. Bij de daaropvolgende 

noodlanding komen twee bemanningsleden 

van de Vliegboot X-34 om het leven. 

 

Historische Helden van de MLD 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Officier-vlieger Bastiaan Sjerp werd, 

gedurende de tweede 

wereld oorlog, voor zijn 

heldhaftige daden tot 

tweemaal aan toe 

gedecoreerd met het 

Vliegerkruis. Voor het 

tot zinken brengen van 

de “Shinonomé” en 

daarnaast voor het 

uitvoeren van 109 

oorlogsvluchten.        . 

70 vluchten boven de 

Indische Oceaan en 39 

boven Europa.  

 

In de naoorlogse periode is Bastiaan Sjerp 

zowel Commandant van het Marine 

Vliegkamp de Kooy als van het Marine 

Vliegkamp Valkenburg en als laatste functie is 

Bastiaan Sjerp de Commandant van de Marine 

Luchtvaartdienst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSCO versus JOSKO 

In onze traditiekamer staat een tastbare 

herinnering aan Bastiaan Sjerp. Dit is de 

JOSCO, wat staat voor de Jaarlijkse Operatieve 

Squadron Competitie. Het is een 

vliegvaardigheids- en sport 

trofee uit de jaren ’60 van 

de vorige eeuw. Het was 

een wedstrijd waarin de 

verschillende squadrons 

tegen elkaar streden op 

een sportieve maar 

fanatieke wijze, waarbij 

het winnende squadron 

een dag prestatieverlof 

verdiende. De wedstrijd 

bestond onder andere  uit 

vliegopdrachten zoals 

schiet- en raketschiet 

oefeningen. Aan de door Bastiaan Sjerp 

ingestelde Squadron Competitie werd 

deelgenomen door alle bemanningsleden van 

de betreffende squadrons. Gekscherend werd 

de trofee door de mannen op de werkvloer, 

ook wel “Jongens Oppassen – Sjerp Komt 

Oplopen” (JOSKO) genoemd. 

  

De Fubiki-class torpedobootjager “Shinonomé” 
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De ambities voortkomend uit de 

Doorontwikkeling van de Krijgsmacht (DOKM) 

voor het Defensie Helikopter Commando 

(DHC) bieden toekomstperspectief voor het 

MVKK. Er word gesproken over uitbreiding van 

functieplaatsen binnen alle squadrons, en 

wanneer er het defensiebudget nog verder 

doorgroeit richting de gestelde NAVO-eis van 

2% BBP, is de ambitie om de NH-90 

helikoptervloot verder te vergroten van 20 

naar 24 toestellen. Dit om voldoende 

capaciteit te hebben om ook het amfibisch 

opereren vanuit de lucht te kunnen 

ondersteunen. Deze ambities geven ook 

zorgen, want hoe gaan wij voldoende 

personeel vinden en werven om aan de 

groeiende vraag te kunnen voldoen. 

Vanuit de eigen gelederen 

Er is een Plan van Aanpak geschreven voor 

“duurzame bezetting en vulling Luchtvaart 

Technisch personeel voor de MLD”. Hierin 

heeft behoud van personeel de hoogste 

prioriteit. Daarnaast moet om de verhoogde 

aanstellingsopdracht (AO) te kunnen halen 

meer energie gestoken worden in werving. Dit 

is, waarvoor de MLD “can do” mentaliteit 

bekend staat, direct opgepakt door onze eigen 

vliegtuigmakers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is contact gezocht met alle luchtvaart 

technische opleidingsinstanties (ROC’s) en 

gevraagd of wij ons verhaal daar mogen 

vertellen. Welke eenheid zijn wij, wat voor 

werk ga je bij ons doen en hoe kan je bij ons 

solliciteren? Op elke ROC ging vanuit ons 

bestand een vliegtuigmaker mee wie op 

betreffende ROC de basis opleiding had 

genoten.  

KPLTD Gerard Veening: Deltion College Zwolle 

KPLTD Marijn Rijstenbil: AMTS Hoogerheide 

KPLTD Kim van Dijck: Leeuwenborgh College 

Maastricht 

KPLTD Lilian Zomerdijk: ROC Hilversum 

SGTTD Maarten van de Raad: ROC Amsterdam 

 

Aansluitend op de werving mogen de 

leerlingen welke interesse hebben voor 

werken bij de MLD deelnemen aan de 

Techbase “de specialist boven zee” welke 

weer op het MVKK op 30 mei werd gehouden. 

 

 

 

 

  

Vliegtuigmakers werven 
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Op 30 mei jongstleden was het Techbase de 

Kooy. Leerlingen van de ROC’s, welke 

vliegtuigtechniek MBO4 studeren, mochten 

een dag meekijken bij het onderhoud aan en 

werkgebied rondom de Maritieme gevechts-

helikopter, de NH-90NFH. De dag begon met 

een kleine voorstelronde in het auditorium, 

waarna de Hangaar 1 en de NH-90 SAR 

hangaar werd bezocht. Hier kregen de 

leerlingen een goed beeld van de prachtige 

werkomgeving hier op MVKK.  

 

Een foto impressie van een zeer geslaagde 

dag. 

 
Onwennig kruipen de leerlingen zover als 

mogelijk naar achteren. 

 

 

 

 

 

NH-90 SAR hangaar stond een volledig 

uitgeruste NH-90 met daarnaast uitleg over de 

M3M boord-mitrailleur, het HK417 scherp-

schutter wapen, een dummy torpedo MK46 

vlieg gereed en een echte exercitie torpedo. 

Na de gezamenlijke blauwe hap, mochten de 

leerlingen in de bus voor een bezoek aan de 

Nieuwe haven. Aan boord van Zr. Ms. Johan 

de Witt, kregen de leerlingen een goed beeld 

van de leef en werk omgeving op een groot 

schip.  

 

 

 

 
Toch wel veel knopjes, moet ik later precies 

weten waar die allemaal voor zijn? 

Techbase de Kooy 
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Uitleg van onze vliegtuig scherpschutters 

 

 

 
Blijft een imposant wapen die M3M 
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De Chef der Equipage van Zr. Ms. Johan de 

Witt heette de hele groep van harte welkom 

en legde prima uit hoe het leven aan boord is, 

en hoe er gewerkt wordt tijdens dual spot 

operations tijdens bijvoorbeeld amfibisch 

opereren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chris, Stefan, Mario, René, Niels, Gerard en 

Kim, dank voor jullie fantastische begeleiding 

deze dag. Nu is het afwachten wat het 

uiteindelijke resultaat, v.w.b. aanmeldingen 

om te werken bij onze Marine Luchtvaart 

Dienst, gaat worden.  
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Extra personeel op bureau veiligheid. 

Aan de mensen die ik nog geen handje heb 

mogen schudden wil ik mij graag toch even 

voorstellen, ik ben Mylene van Waveren-

Hoogeboom en ben voorlopig voor de duur 

van 6 maanden geplaatst op bureau 

Inlichtingen en Veiligheid. Ik zal op het bureau 

de werkzaamheden met betrekking tot 

bezoekers, toegangsregeling, veiligheids-

onderzoeken en smartcards uitvoeren en de 

Sergeant Majoor Mark  Gerlach ondersteunen.  

 

Even wat over mijzelf, ik ben 30 zomers jong, 

alweer meer als 11 jaar samen met mijn 

lieftallige wederhelft Roy, sinds kort verhuisd 

vanuit het mooie Enkhuizen naar het 

prachtige platteland in Hippolytushoef. We 

hebben geen kinderen maar wel dieren, bij 

ons op de boerderij wonen tot nu toe een 

witte Noorse Boskater en twee tot op het bot 

zwarte Ayam Cemani kippen  een combinatie  

 

 

 

 

die we ook wel eens Duo Penotti noemen. 

Verder heeft onze buurman 80 koeien en 16 

paarden en een enorme hond die deels ook 

wel eens bij ons in de tuin komen buurten. 

Hobby’s zijn tuinieren wat momenteel wel lukt 

met 1 hectare grond en Thriller boeken lezen,  

dus het kan wel eens voorkomen dat je me 

ziet met mijn snoet in een boek.  

ik heb 8,5 jaar binnen de Koninklijke 

Landmacht rond gelopen als Korporaal der 

allerjezushoogsteklasse op de afdelingen 

Inlichtingen & Veiligheid en op de 

Administratie. Ongeveer 4,5 jaar geleden heb 

ik besloten de overstap te maken naar de 

burgermaatschappij alleen dat liep even 

anders. Ik kreeg een baan aangeboden op de 

nieuwe Haven als Dynamisch Informatie 

Beheer Medewerker, dit heb ik met veel 

plezier gedaan maar merkte toch dat ik de 

administratieve kant leuker vind. Om deze 

reden heb ik een tijdje geleden een reactie 

gegeven op de administrateur functie hier op 

de Kooy middels het REP. Waar ik nu met heel 

veel plezier werk en hopelijk dit ook mag 

blijven doen in de toekomst. Mocht je vragen 

hebben kom dan gerust langs ik ben 5 dagen 

in de week aanwezig. 

 

Groeten  

Mylene 

 

 

  

Nieuwe medewerkers stellen zich voor 
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Van Trombonist naar Metbriefer. 

Na bijna 16 dienstjaren op trombone bij de 

Marinierskapel, ben ik sinds afgelopen maart 

Metbriefer op Maritiem Vliegveld de Kooy. 

Mooi werk, want iedereen houdt zich wel in 

zekere mate met het weer bezig. Dat was ook 

te merken op de laatste open dag op 16 mei: 

de meteokamer en het balkon van de 

verkeerstoren werden druk bezocht. Leuke 

reacties en een enkeling riep: dit had ik ook 

wel willen doen! 

De omschakeling van muziek naar meteo ging 

niet vanzelf. Daarvoor moet de opleiding tot 

Metbriefer worden volbracht. Dit begint met 

het theoretisch deel in Woensdrecht en 

vervolgens een praktijk deel op de 

toekomstige werkplek. Dan leer je echt wat 

het vak inhoudt. Het maken van de briefing 

vindt onder tijdsdruk plaats en ook het 

presenteren ervan leer je niet uit de boeken. 

Samen goed voor een jaar voltijds studie en 

doordeweeks van huis. Dat was zeker wennen, 

ook voor vrouw en kinderen, maar ik ben blij 

dat het is gelukt. 

Het werk in de verkeerstoren is afwisselend, 

alleen al omdat het weer dit met zich 

meebrengt. Vrijwel iedere dag geef je een 

briefing aan de militaire tak van het vliegveld; 

de NH90 vliegers. Dit is een lokale 

weersverwachting voor De Kooy, gebaseerd 

op weermodellen en actuele waarnemingen. 

Ook werk je samen met een forecaster op het 

meteo hoofdkwartier;  de Joint 

Meteorologische Groep in Woensdrecht. 

Eigenlijk ben je de hele dag vraagbaak voor 

het weer, ook voor de burgertak Luchthaven 

Den Helder, en dat vind ik een leuke kant van 

dit werk. Ook het werken tussen collega’s met 

verschillende disciplines zoals 

Luchtverkeersleiding, het Lokaal Coördinatie  

 

 

 

Centrum en de vogelwacht is nieuw, en 

leerzaam. 

 

Ik bewaar goede herinneringen aan de 

Marinierskapel. Een orkest vol gepassioneerde 

musici. En je komt op bijzondere plekken, 

zoals het Kremlin bij de Taptoe in Moskou 

2013. Toch wilde ik wat anders. Gelukkig is dit 

dan mogelijk bij een werkgever als Defensie. 

Tenslotte ben ik nog een dankwoord 

verschuldigd aan mijn nieuwe collega 

Metbriefers voor de wijze waarop ze mij hier 

opgevangen hebben. Vakmensen met enorme 

ervaring, en die dat ook graag overbrengen. In 

het bijzonder wil ik Ronald Arends noemen, 

voor zijn toewijding en geduld. Van zijn 

gestructureerde werkwijze heb ik nog iedere 

dag profijt. 

 

Dirk Posthuma de Boer. 
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In haar honderd jarige bestaan is het 

personeel de Marine Luchtvaartdienst wel 7 

keer met de Militaire Willemsorde (MWO) 

onderscheiden, de hoogste Nederlandse 

dapperheidsonderscheiding. Hiervan waren er 

6 individueel en natuurlijk de MWO aan ons 

Vaandel. In de komende edities van ons 

personeelsblad zal er per uitgave het verhaal 

worden verteld achter de verkregen MWO. In 

deze editie de MWO welke aan ons Vaandel 

pronkt. 

 
De Militaire Willemsorde aan ons Vaandel 

 

Bij Koninklijk Besluit van 9 april 1942 heeft 

Hare Majesteit Koningin Wilhelmina aan de 

Marine Luchtvaartdienst toegekend de 

Militaire Willemsorde der 4e Klasse op het 

vliegveld Pittsfield in de Verenigde Staten. 

 
Hare Majesteit overhandigd de MLD-vlag met 

daaraan de zojuist ontvangen MWO 

 

 
Conform het Koninklijk Besluit; 

In den strijd tegen Japan van het oogenblik 

der oorlogsverklaring op 7 december 1941 af, 

bij voortduring en zonder uitzondering, 

uitmuntende diensten en uitstekende daden 

verricht bij verkenningen, bombardementen, 

onderzeebootbestrijding, mijnenleggen en 

convoyeren, tegen een overmachtige vijand, 

waarbij allen hun uiterste krachten en velen 

hun leven hebben gegeven in onophoudelijke 

luchtgevechten en bij het toebrengen van 

groote verliezen aan den vijand. 

 

Aan de eenheden van de Koninklijke Marine 

werden in totaal 3 Willemsorden uitgereikt; 

 

09-04-1942 Marine Luchtvaartdienst 

04-12-1946 Korps Mariniers 

06-06-1947 Onderzeedienst 

 
De MLD-vlag te zien in onze Traditiekamer 

 

Net als de Onderzeedienst kreeg de MLD  het 

Vaandel pas in 1964, omdat er geen Vaandels 

werden verleent aan eenheden van de 

Koninklijke Marine met uitzondering van het 

Korps Mariniers. Omdat de MLD op dat 

moment dus nog geen Vaandel had, werd de 

MWO aan de MLD-vlag bevestigd. Op latere 

MLD-vlaggen was de MWO onder het wapen 

getekend. 

 

Voor Moed, Beleid en Trouw 
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Terwijl de regen met bakken uit de lucht 

kwam, verloor de bestuurder van een Jaguar 

op 9 november 2016 de macht over het 

stuur. Met hoge snelheid schoot de wagen 

van de 4-baans A30 bij het Engelse Devon. 

Het voertuig sloeg meerdere malen over de 

kop en de 2 inzittenden raakten 

zwaargewond. 2 Nederlandse militairen die 

eerste hulp verleenden, kregen  vandaag op 

de Britse ambassade in Den Haag een 

oorkonde voor hun kordate optreden.  

 

 

AOOODOPS  Joop Poelman en MARALG 1 

Thomas de Gier zagen het ongeluk gebeuren 

terwijl ze in tegenovergestelde richting reden. 

Volgens het verslag van de politie twijfelden 

ze geen moment. Ze stopten direct en 

ondanks de barre weersomstandigheden 

staken ze de drukke weg over om te helpen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Van onschatbare waarde 

Hun medisch handelen redde het leven van de 

gewonden. Beide militairen bleven actief tot 

de hulpdiensten, waaronder een trauma-

helikopter, arriveerde. Vervolgens hielpen ze 

om de omgeving van het ongeval veilig te 

houden. Britse politieagenten omschreven 

hun optreden als kalm, professioneel, 

doortastend en van onschatbare waarde.  

 

Voor inspecteur Richard Mc Lellan van het 

Alliance Roads Policing Team, was het 

voldoende reden om de 2 voor te dragen voor  

een oorkonde. ‘Vanwege hun onbaatzuchtige 

moed en professionalisme onder moeilijke 

omstandigheden.’ Die kregen ze op de Britse 

ambassade in Den Haag. 

 

Het erekoord Koninklijke Marine 

Uit handen van onze Groepsoudste MLD, de 

Commandeur Polet en de plaatsvervangend 

Korpsadjudant, de AOOMARNALG Frank Stam 

ontvingen Joop en Thomas het erekoord 

Koninklijke Marine, ter voorstaande van de 

bemanning van het 860 squadron en het 7 

squadron, voor hun levensreddend handelen. 

Van harte gefeliciteerd mannen. Verdiend! 

 

 

 

 

 

  

MLD’ers onderscheiden voor redden levens 
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Vliegerkruisdrager Officier Vlieger en Zee 

Waarnemer der 2e klasse A.L.A. Hissink heeft 

24 mei jongstleden ons Vliegkamp bezocht.  

 

OVL 2 Hissink medio 1943 

Initieel stond zijn bezoek gepland tijdens de 

100 jaar Marine Luchtvaartdienst herdenking 

van afgelopen jaar. Echter twee dagen voor 

zijn vlucht vanuit Montreal Canada kwam hij ’s 

nachts ten val, toen hij na geluiden in huis 

polshoogte ging nemen. Hij struikelde echter 

in het donker en kwam met zijn 98 jarige 

leeftijd ongelukkig ten val. Een flinke jaap in 

zijn hoofd met 25 hechtingen tot gevolg. Nu 

weer helemaal de oude (wordt in juni 99 jaar) 

fit genoeg om de oversteek te maken.  

Een eer voor ons allemaal! Want deze D-day 

veteraan maakte 63 oorlogsvluchten op de 

B25 Mitchell bommenwerpers bij het 320 

squadron van de MLD, ingedeeld bij het Royal 

Air Force (RAF) Bomber Command vanuit o.a. 

Dunfold Engeland, is een ware held. Zijn 

verhaal is te lezen in de gang van het 

bedrijfsrestaurant. Naast D-day vloog Hissink 

ook tijdens Market Garden en het Ardennen 

Offensief. 

 

 

Op de dag van zijn bezoek mocht hij dit samen 

met de Groepsoudste MLD onthullen. Naast 

het verhaal hangen onthulde zij ook 2 

ereborden. Op deze ereborden staan alle 

namen van MLD’ers welke in onze 100 jaar 

geschiedenis één van de vijf hoogste militaire 

dapperheids-onderscheidingen hebben 

verdiend. De militaire Willemsorde, Bronzen 

Leeuw, Bronzen kruis, Erekruis van Verdienste 

en het Vliegerkruis. 

 
De onthulling van de ereborden 

 

De meer dan 400 namen, welke op deze wand 

staan, zijn met grote zorgvuldigheid uitgezocht 

door Vincent van Ieperen. Een uitzoekwerk 

door de boeken en lijsten van het Kapittel. 

Monnikenwerk, wat volgens zijn eigen zeggen, 

je maar 1 keer goed kan doen!  

De houtenplaten zijn vervaardigd door Dave 

Bruinsma en de mooie naamplaatjes door 

onze eigen Victor Legerstee. Dank mannen 

voor jullie mooie en dankbare prestatie. 

D-day veteraan bezoekt MVKK 
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Boven: De vliegtuigbemanning van de B-25 Mitchell “Ouwe Jongens”  

Officier-Vlieger / Zee Waarnemer Hissink staat rechts met de handen in de zij. 

Midden: De kisten van het Dutch 320 squadron RAF worden gereed gemaakt. 

Onder: de vliegtuigbemanningen en vliegtuigmakers, welke vaak ook boordschutter waren. 
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In de rubriek Squadronnieuws vertellen leden 

van hun squadron het laatste nieuws. 

 

 
 

Sinds jaar en dag is ons Vliegtuigsquadron 7, 

zoals het nog altijd vol trots op het 7 gebouw 

pronkt, het opleidingssquadron voor onze 

toekomstige MLD bemanning. Luchtvarenden 

en vliegtuigmakers worden tot het hoogste 

niveau geschoold en klaargestoomd voor het 

werken in de operationele wereld op en 

boven zee.  

 

Dus; wie zijn wij en wat doen we nu eigenlijk 

behalve koffie drinken van 8 tot 5 ? 

 

Squadron 7 is het opleidingsquadron voor de 

aspirant luchtvarenden voor de NH90. 

Daarnaast huisvest 7 tevens de technische 

grondschool vallende onder het KMSL 

voorheen vallend onder de Marine Luchtvaart 

School (MLS). Sinds het samensmelten binnen 

het DHC en de introductie van de NH90 is er 

door het personeel van het 7 Squadron 

(waaronder de technische mannen van de 

KMSL) hard gewerkt om alle opleidingen ten 

aanzien van de NH90 gestalte te geven. 

Door allerlei veranderingen binnen onze 

organisatie heeft dit pas in de afgelopen 

maanden een soort van eindstadium bereikt. 

Voor de technische opleidingen was dat al 

eerder gelukt maar voor de luchtvarenden  

 

 

 

 

waren er telkens weer veranderingen die 

werden doorgevoerd. 

 

 
Instructeurs kijken mee tijdens de simulatie 

 

Daarbuiten zijn de Vlieger / Tacco / HSO 

instructeurs velen weken in Italië op de Full 

Mission Flight Simulator (FMFT)  om daar een 

nieuwe mensen op te leiden of bestaande 

luchtvarenden verder te scholen in de 

verschillende missies en taken die de NH90 

kan en moet uitvoeren.  

 

 
Full Mission Flight Simulator (FMFT) 

 

Squadronnieuws 
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Op dit moment hebben wij 3 Leerling HSO, 1 

leerling Tacco,  2 leerling vlieger en 2 vliegers 

tbv MQT (Mission Qualification Training) in 

opleiding. 

 

 
De vliegtuig sensoroperator achter zijn station 

Verder worden er nog verschillende kleine 

opleidingen gedraaid voor personeel van het 

860 Squadron, die vallen onder de 

welbekende aanvullende training AT’s. 

De komende periode houden wij ons bezig 

met het gereed krijgen van de verschillende 

leerlingen om die uiteindelijk in de voorjaars 

Fost te kunnen kwalificeren. 

 

 
In de Fost periode mogen de leerling HSO en 

Tacco laten zien dat zij binnen een NH90 crew 

als volwaardig lid kunnen acteren in de Low 

End Maritime Warfare voor onder andere 

missies in de West. Na deze periode zullen zei 

geplaatst worden op Sq860 en via 

verschillende AT’s voorbereidt worden op hun 

inzet aan boord voor de diverse missies.  

 
High End Warfare - onderzeebootbestrijding 

 

De komende maanden hopen we de bouwput 

achter en naast sq7 te zien veranderen in ons 

mooie toekomstige simulator gebouw. 

 

 
De bouwput achter het squadrongebouw 

 

Aan het eind van het jaar gaat de stekker eruit 

in Italië en medio Maart 2019 hopen we weer 

te kunnen trainen in onze simulator, maar dan 

in Nederland. 

 

Met vriendelijke groet,  Sascha Freijsen 
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Een ieder heeft de beelden uit 2017 van de 

verwoestende orkanen Irma en Maria die over 

het Caraïbisch gebied raasde en in het nieuws 

werden getoond nog scherp op het netvlies. 

Daar waar Zr.Ms. Zeeland in het gebied, met 

bemanning op uitstekend wijze de 

noodzakelijke hulp heeft geboden. Een NH-90 

ploeg die de beelden verzorgde tijdens een 

verkenningsvlucht. Deze ploeg van 

luchtvarende en techneuten, BVP 13 met als 

thuisbasis squadron 860 op Maritiem 

Vliegkamp de Kooy, heeft in de 43 

ondersteunende vluchten rond de 95 flight 

hours geproduceerd waaronder 48 medische 

evacuaties uitgevoerd zijn. Er op het land 8300 

kg aan voedsel en 37100 liter water verplaatst 

is waarvoor in totaal 203 confined landings en 

97 decklandingen nodig waren. We zijn 8 

maanden verder en op het squadron 860 is 

het volgende Caribische deployment zich aan 

het voorbereiden op een orkaan seizoen. Het 

operationeel squadron 860 heeft geen tijd om 

stil te staan. Het verzorgen van de nodige 

deployments wordt, om de ervaring op peil te 

houden, met een groot aantal vlieguren 

ondersteund. Vluchten om verse aanwas op te 

leiden of om brevetteringen te waarborgen, 

worden met de grootste zorgvuldigheid 

gepland. De hiervoor benodigde NH-90 

worden op basis van mogelijke vlieguren 

hiervoor aangeboden. Een complexe planning 

tussen bedrijfsbureau, gereedstelling & 

Onderhoud en CurOps is hierbij cruciaal. Waar 

nodig en mogelijk wordt, in uitzonderlijke 

situaties, het onderhoud binnen de 

regelgeving aangepast. Het is een organisatie 

waarin regelgeving heel duidelijk moet zijn 

maar ook waar flexibiliteit een vereiste is. 

Alleen dan kan en wordt binnen het 860 

squadron effectiviteit behaald. 

Roerige tijden achter ons. Squadron 860 is, na 

een periode van vernieuwingen, een 

groeiende organisatie. De overgang van CZSK 

naar CLSK, waarbij we met de Marheli groep 

ondergebracht zijn binnen het defensie 

Helikopter Commando. We de overstap naar 

een nieuwe type helikopter hebben gemaakt. 

Hiermee samenhangend is er gereorganiseerd 

en zelfs daarna i.v.m. bezuinigingen wederom. 

Die tijden liggen nu achter ons. De tijd is nu 

aangekomen dat we, vanuit 860 squadron, 

continu 2 vaarlijnen kunnen verzorgen (in 

steady state uiteindelijk 3).  Hetgeen nog met 

enige moeite gerealiseerd wordt maar waar 

het aan motivatie niet ontbreekt.  

 

Waar ligt de focus op? Ruim een jaar van te 

voren wordt er gepland om aan de behoefte 

aan NH-90 aan boord van de schepen van 

CZSK te kunnen voldoen en deze te 

combineren met de mogelijkheid om 

luchtvarend personeel  op te leiden en 

gecertificeerd te houden. De voorbereidingen 

voor de voorjaars FOST detachering zijn in 

volle gang en zal weldra plaatsvinden. Een 

verplaatsing voor een klein aantal NH-90 met 

crews en techneuten. Zij zullen vanaf RNAS 

Culdrose opereren. Dit is altijd een ware 

logistieke uitdaging waar men graag naar 

uitkijkt. Tegelijkertijd vinden ook de 

voorbereidingen plaats voor de 3 

deployments. De oefening Dynamic Mongoose 

is daar een van met BVP 1 aan boord van de 

Zr.Ms. van Speijk. De overige 2 zullen week 26 

vertrekken, Standing NATO Maritime Group 

(SNMG) de Zr.Ms. de Ruijter met BVP 5 en 

Station Schip Caraïbisch gebied (SCCG) de 

Zr.Ms. Friesland met BVP 3. Tijdelijk zijn dan 4 
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vluchteenheden op zee, de Zr.Ms. Friesland 

zal de Zr.Ms. Holland met BVP 2 aflossen in 

hetoCaraïbischegebied. 

 

2019 nieuwe uitdagingen. Op de achtergrond 

is de planning van 2019 in volle gang gezet. 

Vanuit CZSK zijn de wensen duidelijk gesteld 

en om hieraan te kunnen voldoen dienen er 

nieuwe hindernissen genomen te worden. 

Wederom nieuwe uitdagingen voor de 

bemanning van het 860 squadron. 

Uitdagingen zowel in het uitvoeren van haar 

operationele taak als in het behouden van 

haar personeel. Het mag dan beter gaan met 

de economie binnen Nederland maar dit heeft 

ook zijn keerzijde binnen defensie. Er wordt 

een zuigende werking ervaren vanuit de 

burgermaatschappij. Er is binnen defensie lang 

en meer gevraagd van onze collega’s en hun 

thuisfront.  Het zijn noodzakelijke stappen 

gebleken. Maar nu blijkt dat hierdoor, in 

sommige situaties, te veel is gevraagd van de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bemanning. Binnen een aantal dienstgroepen 

ondervindt men uitstroom. Een uitstroom die 

op zich meer vraagt van de overige 

bemanning. Zij zullen, tot dat de nieuwe 

aanwas  inzetbaar is, de tekorten moeten 

opvangen.  

Het 860 squadron heeft en zal altijd 

uitdagingen ondervinden. Dat is in haar 75 

jarige bestaan nooit anders geweest. Het 

stokje is alleen doorgegeven. Er zal nog vaak 

het uiterste gevraagd worden van haar 

bemanning. Gevraagd worden om 

gemotiveerd te blijven en om zich flexibel op 

te stellen. Gevraagd worden om gezamenlijk 

en doeltreffend de strijd aan te gaan. Zoals in 

het wapen van squadron 860 afgebeeld staat 

en met de tekst benadrukt wordt “Arcens 

Affligo” (afwerend tref ik), al 75 jaar lang.  

Met vriendelijke groet,  

André Grüning
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Wat doen wij bij Logistiek? De afdeling 

logistiek van het 990 squadron bestaat uit 19 

man en is verdeeld in de twee secties Material 

Handling en Operationele Logistiek. 

De sectie Material Handling houdt zich bezig 

met feitelijk beheer van het magazijn zoals 

opslag, ontvangst, verzending van goederen. 

Het beheer BVP pakketten valt hier ook 

onder.  Dit gebeurd in nauwe samenwerking 

met 860 squadron en bedrijfsbureau 990 

squadron. Hierin speelt het vaarschema van 

het Commando Zeestrijdkrachten en 

daarmee  gekoppelde vraag/planning inzet 

NH90 een grote rol. Aangezien Logistiek 

Centrum Woensdrecht (LCW met Programma 

Management (PM) en Supply Chain 

Management (SCM)) sinds de NH90 onze 

logistieke partner is,  is het van groot belang 

dat wij hiermee regelmatig overleg voeren om 

het bevoorradingsproces zo optimaal mogelijk 

te laten verlopen.     

De sectie Operationele Logistiek bestaat uit 

de Toolcrib, Logistic Support Element (LSE), 

Bureau Infrastructurele Beheersing (BIB), en 

beheer van wapens en munitie.  Deze 

afdelingen zitten wat meer gespreid en met 

name de personele bezetting is in 

tegenstelling tot Material Handling soms lastig 

en het is dan puzzelen om de continuïteit te 

borgen.  Met name beheer wapens en munitie 

is vrij specifiek,  maar wordt ook hier met het 

nodige kunst en vliegwerk geborgd. De 

Toolcrib zit bij de Hangaar en verzorgt o.a. het 

beheer en uitgifte van gereedschappen en 

andere benodigde middelen. De LSE zorgt met 

name dat de binnenkomende Aanvragen Tot 

Bestelling (ATB’s) dagelijks worden behandeld 

en bewaakt zodat deze in SAP doorgaan. BIB 

heeft het beheer van documentatie en 

hardware. Dit wordt langzamerhand minder 

en wordt op termijn een LSE functie.               

Uitdaging voor de afdelingen zijn toch wel 

personeel, met name om de fase 2 militairen 

te behouden  en de interactie met LCW om de 

onderdelen hier op tijd te verkrijgen.  Met 

name het laatste wordt geoptimaliseerd door 

frequent logistiek ketenoverleg en 

planningssessies waarin werkvoorbereiding 

860 squadron en LSE een grote rol spelen. Dit 

wordt mede ondersteund door de 

toegevoegde Logistiek Controller welke bij de 

LSE zit.  Mede door SAP en het Assortiment-

gewijs werken (ASW) is er veel veranderd,  is 

het meer ketenlogistiek geworden en is het 

van groot belang dat we weten wie de spelers 

hierin zijn.        

Onlangs hebben we de Audit gehad, het 

rapport moet nog komen maar naar verluidt is 

de Audit goed verlopen dus compliment voor 

de bemanning ! 

Onze visie is gericht naar,  mochten op de 

Kooy alle 20 NH-90 helikopters komen,  dit 

goed te faciliteren en met name de LSE en 

Toolcrib meer bij de Hangaar te positioneren. 

Dit geeft de bedrijfsvoering veel voordelen en 

proberen we de medewerkers wat breder in 

te zetten zodat de continuïteit beter geborgd 

wordt. Ook wordt gekeken waar nodig om 

sommige afdelingen met personeel en 

middelen uit te breiden. 

Kortom,  genoeg uitdaging in een uitdagende 

omgeving !        

Jack van Rietschoten. 

Hoofd Logistiek. 
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Velen van u zullen de Traditiekamer van de 

MLD op De Kooy kennen, al was het maar 

wegens een bijeenkomst, brevettering enz. 

Stap in een verloren moment eens even 

binnen om aan de hand van de objecten een 

indruk te krijgen van de verrichtingen van de 

MLD’ers die u de afgelopen eeuw voorgingen. 

Maar behalve het beheer en onderhoud van 

de collectie wordt er door de ruim dertig 

vrijwilligers veel meer gedaan. Daarover willen 

wij u periodiek graag wat meer vertellen in de 

Albatros. Het is daarbij goed te beseffen dat er 

niet veel krijgsmachtonderdelen zijn die een 

roemruchte geschiedenis als die van de MLD 

kunnen paren aan een dergelijk specifiek 

museum! 

In deze eerste bijdrage geef ik u een korte 

algemene introductie over de Traditiekamer 

MLD. In de volgende nummers van de 

Albatros komen andere activiteiten van de 

stichting Vrienden van de Traditiekamer MLD 

aan bod en actuele onderwerpen uit de 

historie, zoals in dit nummer over 860 

Squadron dat dit jaar 75 jaar bestaat. 

 

Wegens de uitgebreide viering vorig jaar 

weten alle lezers wel dat de 

Marineluchtvaartdienst is opgericht op 18 

augustus 1917. Na de afstoting van de Orions 

en de sluiting van het Marinevliegkamp 

Valkenburg bij Katwijk is het restant van de 

MLD - de Groep Maritieme Helikopters - in 

2008 geïntegreerd in het Defensie Helikopter 

Commando. Vooruitlopend op de komst van 

de NH90 als opvolger van de Lynx is de 

infrastructuur van De Kooy gaandeweg 

gemoderniseerd, waarbij ook de 

Traditiekamer MLD (in 1994 geopend door 

Z.K.H. Prins Bernhard) “een nieuwe jas” kreeg.  

Het complex bestaat uit twee hallen en een 

modern auditorium en wordt veel gebruikt 

voor representatieve doeleinden zoals het  

 

 

 

ontvangen van gasten, boekpresentaties, 

conferenties en natuurlijk rondleidingen.  

De 100-jarige geschiedenis van de MLD in 

zowel het Europese als Indische theater is 

chronologisch in beeld gebracht aan de hand 

van veel museaal erfgoed, modellen en 

beeldmateriaal. Tot de collectie behoren ook 

een aantal MLD-kisten zoals een Seahawk, 

Wasp en Lynx terwijl buiten een Tracker, 

Neptune en Agusta Bell staan opgesteld. De 

collectie is gedeeld eigendom van het 

Marinemuseum en de Stichting vrienden van 

de Traditiekamer MLD, waarvan een aantal 

vrijwilligers (vrijwel allemaal oud-MLD’ers, 

zowel militairen als burgers) de collectie 

beheren. Mede door de bibliotheek, het foto-

en filmarchief, het uitgebreide kennisnetwerk 

en een website (www.traditiekamermld.nl) is 

de stichting uitgegroeid tot een 

gerenommeerd kenniscentrum over de 

geschiedenis van de MLD. Mede hierdoor 

konden de afgelopen jaren een flink aantal 

nabestaanden deskundig worden voorgelicht 

over vliegtuigongevallen waarbij hun 

dierbaren het leven verloren. De Stilteruimte 

met de Gedenkrol MLD vormt daarbij een zeer 

gewaardeerde toevoeging, die niet zelden de 

nodige emoties losmaakt. In de Gedenkrol 

staan alle slachtoffers vermeld die het leven 

verloren bij de uitvoering van hun opdracht 

met een MLD-kist, in totaal 623 mannen!  

In de aanloop naar de grootschalige viering 

van 100 jaar MLD werd vorig jaar op 18 

augustus - de officiële verjaardag van de MLD 

– namens de stichting een hernieuwde versie 

van de Gedenkrol MLD uitgereikt aan de 

groepsoudste MLD, CDR Gerhard Polet. De 

digitale versie van de Gedenkrol was in de 

afgelopen jaren namelijk flink bijgewerkt aan 

de hand van nieuw ontdekte bronnen en 

bevindingen. Onder andere de voorstudies 

voor het jubileumboek Een eeuw  

Nieuws uit onze Traditiekamer 

http://www.traditiekamermld.nl)/
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Marineluchtvaartdienst leverde veel nieuwe 

gegevens op. Bovendien konden er nu twee 

extra exemplaren worden gedrukt voor in de 

hoofdgebouwen op De Kooy en van het DHC 

te Gilze Rijen. Als eerbetoon aan alle MLD’ers 

die om het leven kwamen is de Gedenkrol 

MLD in verkorte vorm ook opgenomen in het 

jubileumboek. 

 

 
 

 

 

Het ontstaan van vliegtuigsquadron 860 

Om het hoofd te bieden aan de Duitse 

onderzeeboten werden de zogenaamde MAC-

schepen ontwikkeld, Merchant Aircraft 

Carriers. Dit waren vrachtschepen met een 

vlakke opbouw die niet via het dek werden 

geladen en gelost. Ze kregen een vliegdek van 

ongeveer 150 bij 15-20 meter, een aantal 

Fairey Swordfish-vliegtuigen en 50 à 60 man 

personeel van de Fleet Air Arm. In de oorlog 

deden 19 MAC’s dienst, 13 tankers en 6 

graanschepen. Nederland nam met twee 

Shell-tankers deel aan dit project: de Gadila 

en Macoma. Beide schepen konden elk 

maximaal vier Swordfishes meenemen. In 

verband hiermee werd op 15 juni 1943 op het 

RNAS Donibristle in Schotland 860 Squadron 

opgericht met 12 officierenvlieger, 4 

onderofficierenvlieger, 11 korporaals 

vliegtuigmaker en 5 manschappen, aangevuld 

met 36 man Brits personeel. 

De stichting bekostigt kan haar vele 

activiteiten dankzij de jaarlijkse bijdrage van 

haar ruim 500 trouwe donateurs. Hoewel het 

grootste deel daarvan bestaat uit 

“pensionado’s” steunen gelukkig ook actief-

dienenden ons werk en museum. Dat zouden 

er best wat meer mogen zijn, dat is belangrijk 

voor het draagvlak van de stichting.  

Eerlijk gezegd had ik er in mijn operationele 

periode bij een squadron ook weinig aandacht 

voor, al was het wel prettig bij bepaalde 

ceremoniële activiteiten en representaties 

“dat de Traditiekamer bestond”.  

Het zou mooi zijn als het aantal actief-

dienende donateurs zou toenemen, want 

slechts daarmee is de toekomst van onze 

stichting en de Traditiekamer MLD verzekerd! 

Om de kosten hoeft u het niet te laten: voor 

slechts € 12,50 p/j bent u al donateur! 

 

 

Het squadron kreeg aanvankelijk zes 

eenmotorige Fairey Swordfishes MK 1. De 

Swordfish – toch al een bejaarde dame onder 

de vliegtuigen - werd speciaal uitgekozen 

vanwege de lage start- en landingssnelheid 

(lager dan 55 knopen) waardoor zonder 

katapult vanaf het korte, smalle dek van de 

relatief langzame MAC’s kon worden gestart 

en geland.  

De Swordfish had als torpedovliegtuig in de 

eerste jaren van de oorlog een zeer 

succesvolle aanval op de Italiaanse slagvloot in 

de Golf van Taranto uitgevoerd en haar lage 

kruissnelheid was op de oceaan geen groot 

nadeel. Naast een torpedo of vier 250 ponds 

bommen kon de Mk 2 versie - waarmee 860 

uiteindelijk werd uitgerust - tegen 

onderzeeboten tweemaal vier raketten aan 

rails onder de vleugel meevoeren. Daarnaast 

was de kist uitgerust met een naar achteren 

gerichte Vickers-staartmitrailleur en een  



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Browning-mitrailleur die door het 

propellerveld schoot. Ook beschikte de MK 2 

over (primitieve) radar en een radio. De 

vliegduur bedroeg 4,5 uur maar vanwege de 

noodzakelijke brandstofreserve werd 

maximaal 2,5 uur aangehouden. De drie 

bemanningsleden (vlieger, waarnemer, 

telegrafist-schutter) zaten in open cockpits 

achter elkaar waardoor ze - ondanks 

beschermende kleding - ’s winters op de North 

Atlantic aan zware ontberingen blootstonden.  

 
Op het dummy deck van de diverse 

marinevliegscholen moesten de vliegers 

minimaal 100 dummylandingen maken 

alvorens aan boord te mogen. Ook de 

waarnemers kregen hun kwalificatie niet 

cadeau. Met de gebrekkige navigatiehulp-

middelen moesten zij middenop de oceaan 

hun eigen schip te allen tijde kunnen 

terugvinden, hetgeen een intensieve training 

vergde. Op 3 januari 1943 embarkeerde het 

eerste 860-escadrille met de boordvliegtuig-

ploeg aan boord van het Britse MAC-schip 

Acavus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al direct op hun eerste Atlantische oversteek 

moest 860 squadron haar eerste verlies 

incasseren. Door het slechte weer en de zware 

deining werd pas op 11 januari 1944 ’s 

ochtends de eerste patrouillevlucht 

uitgevoerd, met een wind van 30 knopen en 

een zicht van 10 zeemijlen. De vlieger was 

gebrieft niet verder dan 15 mijl buiten het 

konvooi te vliegen en ieder uur binnen 

zichtafstand van het konvooi te komen. 

Tijdens de vlucht verslechterde het weer snel: 

de windkracht nam toe tot stormkracht en het 

zicht liep terug naar 3 mijl, de radioverbinding 

was slecht. Om 11.15 u was er even 

radiocontact maar de Swordfish reageerde 

niet op de gegeven peiling. Om 12.20 u was er 

opnieuw radiocontact waaruit bleek dat de 

kist zich achter het konvooi bevond en de 

inmiddels tot 60 à 70 knopen aangewakkerde 

wind op de kop had. De Swordfish had - no 

wind - een luchtsnelheid van ongeveer 90 

knopen, zodat duidelijk werd dat vliegtuig en 

crew verloren dreigden te gaan. Vanuit het 

konvooi werd daarop het snelste escorteschip 

naar achteren gestuurd tot 15 zeemijlen uit.  
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Om 12.35 u (dus vijf uur na de start!) meldde 

de driekoppige bemanning nog dat ze wegens 

brandstofgebrek ging ditchen en sindsdien 

werd ze vermist. Op 13 februari keerde de 

Acavus terug in het Verenigd Koninkrijk met 

twee Swordfishes die tijdens de resterende 

overtocht nog veertien missies uitvoerden. Er 

was een harde les geleerd. 

Een vliegtuig vormt voor de onderzeeboot een 

grote bedreiging door de grote 

beweeglijkheid, effectieve bewapening en de 

kans op detectie met de radar. Zelfs de toen al 

gedateerde Swordfish kon vanaf een MAC 

effectief opereren tegen de bestaande U-Boot 

dreiging in het midden van de Atlantische 

Oceaan door ze met haar radar “onder water  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

te drukken”, zodat de onderzeeboot geen 

goede doelspeiling kon maken met haar 

persicoop. Het is dus niet verwonderlijk dat 

het verlies aan schepen na het in de vaart 

nemen van MAC’s onmiddellijk afnam. Aan 

het einde van de oorlog hadden de mannen 

van 860-squadron in totaal 36 konvooien over 

de Atlantische Oceaan geëscorteerd 

waaronder het grootste konvooi ooit, 

bestaande uit 165 schepen. Gedurende hun 

escortetaken ging geen enkel schip verloren!  

Bron: Een eeuw Marineluchtvaartdienst 

(verkorte tekst AvD) 

Anne van Dijk, CDR b.d. 

voorzitter 

 

Swordfish stringbag start van MAC Macoma 1944 
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Op 27 november van het afgelopen jaar kwam 

het trieste bericht binnen van de 

Admiraliteitsraad, dat oud-MLD’er, SGT 

vliegtuig Telegrafist en Mitrailleurschutter 

Edward Hoenson op 95 jarige leeftijd was 

overleden. Hij was woonachtig in Bellevue 

Washington U.S.A. De heer Hoenson had één 

laatste wens, en dat was dat na zijn overlijden 

zijn as zou worden verstrooit op de 

Grebbeberg nabij de graven van de 25 

MLD’ers van het RAF 320 squadron, welke 

daar hun laatste rustplaats vonden. Een wens 

waar 25 mei jongstleden gehoor aan is 

gegeven. 

 

 
Een ontmoeting met Premier Rutten tijdens 70 

jaar D-day herdenking. 

 

Foto impressie van de Laatste eer aan 

Sergeant Hoenson. 

 
MLD-delegatie dragen een krans van de 

Marine Luchtvaartdienst 

 
Edward Hoenson was D-day veteraan, 

onderscheiden met het Vliegerkruis, vloog 89 

oorlogsmissies en was onder andere 

betrokken bij de bombardementen tijdens D-

day, het Ardennen Offensief en de slag om 

Arnhem. Hij vloog die dagen als tail-gunner. 

Tijdens één van de bombardementen tijdens 

de slag om Arnhem moest een Duitse 

luchtafweerinstallatie, een zogenaamde Flak-

opstelling in Schaarsbergen worden 

uitgeschakeld. Deze stond opgesteld in de 

bossen naast een dorpskerk. Helaas werd 

tijdens de bombardementen ook de kerk 

geraakt. Zo’n tien jaar geleden heeft Edward 

Hoenson deze kerk bezocht en met 

nabestaanden gesproken. Ondanks dat er bij 

dat bombardement in de kerk slachtoffers 

vielen was er geen wrok naar de mannen van 

het 320 squadron. Zij vochten voor onze vrede 

met keer op keer het gevaar voor eigen leven.   

 

 

 

 

 

 

 
Ere groet voor alle gevallenen (850) militairen 

op de Grebbeberg 

De laatste wens van Edward Hoenson 
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MLD delegatie brengt ere-groet tijdens het 

spelen van de Last-Post. 

 

 

 
Missing man formatie met twee van onze NH-

90 helikopters 

 

 

 
Indrukwekkend als altijd 

 

 
Dhr. Hissink en Dhr. Stritzko, eveneens 2 D-day 

veteranen van de MLD 

 

 

 
Kinderen van groep 8 van de lokale 

basisschool leggen bloemen bij alle 25 graven 

van MLD’ers 

 

 
De GO-MLD brengt ere-groet aan de 

gevallenen 

 

 

  

Met dank aan de vliegtuigsquadron 320 vereniging voor het organiseren van deze dag. Op zeer 

respectvolle wijze is er afscheid genomen van SGT Edward Hoenson en is er gehoor gegeven aan zijn 

laatste wens.  

Edward Hoenson; dank voor uw geleverde strijd voor onze vrijheid! 
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Wist u dat onze Agusta Bell helikopter een 

nieuwe nevenfunctie heeft?  

 
De 220 doet binnenkort ook dienst als 

kraamkamer. Moeder kokmeeuw zit al lekker 

te broeden. 

 
Boven op de kop een mooi nestje gemaakt 

 

 

Wist u dat er op het kamp niet alle asbakken 

gebruikt mogen worden?  

  
Dit i.v.m. tijdelijk huisvesting van de familie 

pimpelmees. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke dat zijn kunt u zien aan de opgeplakte 

waarschuwingen. 

 
 

Wist u dat de school voor opleiding voor 

starten en landen op het water, voorheen de 

Mok Texel nu in de vijver bij het monument is 

voortgezet? 

 
Het amfibisch opereren pur sang, binnenkort 

beginnen de start en landing checks. 

 

Wist u dat ….. 
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Sedert de Catalina vliegboten, waarvoor er 

nog boordschutters (boordmitrailleur) werden 

opgeleid en gebrevetteerd, zijn er geen 

nieuwe boordschutter-brevetten uitgegeven. 

Echter door de veranderingen in het operatie- 

en inzetgebied van de maritieme 

boordhelikopters, worden er momenteel 

marksman-brevetten uitgegeven. Dit is echter 

een brevetonderscheidingsteken van de CLSK 

organisatie en past niet binnen de bestaande 

reeks brevetonderscheidingstekens van de 

Marine, specifiek Marine Luchtvaartdienst, 

daarnaast is het conform het voorschrift 

betreffende de uniformen voor militairen van 

de Koninklijke Marine VCZSK ALG 003, 

hoofdstuk 4000, paragraaf 4412 niet 

toegestaan betreffend CLSK verstrekt 

brevetonderscheidingsteken te dragen op het 

uniform van de CZSK militair. 

Derhalve is het voorstel gedaan door de Chef 

der Equipage van de Marine Luchtvaartdienst 

de Vliegtuig Schutter Wing in ere te herstellen. 

Varianten; 

De boordhelikopter-bemanning bestaat, 

afhankelijk van inzet- en missiegebied uit 3, 4 

of 5 bemanningsleden, waarbij één 

bemanningslid voor meerdere specifieke 

taken gekwalificeerd kan zijn. Denk hierbij aan  

de combinatie Vliegtuig Scherpschutter – 

Helikopterredder of de combinatie Vliegtuig 

Mitrailleurschutter – Helikopter Sensor 

Operator. Conform het voorschrift 

betreffende de uniformen voor militairen van 

de Koninklijke Marine VCZSK ALG 003,  

 

 

hoofdstuk 4000, paragraaf 4413, is de militair 

toegestaan slecht één brevet te dragen indien 

de militair over meerdere brevetten beschikt, 

derhalve is het voorstel brevetten te 

combineren, welke ook in het verleden werd 

gedaan, zoals T MS (Telegrafist - Mitrailleur 

Schutter) 

Resume, invoering van 4 wings, t.w.; 

S   Vliegtuig Scherpschutter brevet 

MS  Vliegtuig Mitrailleur Schutter 

S HR   Scherpschutter – Helikopterredder  

MS SO  Mitrailleur Schutter – Sensor Operator  

 

 

 

 

 

 

 

Invoering Vliegdek Officier brevet 

De Vliegdek Officier (VDO) zal bij zijn 

brevetering zijn VDO wing opgespeld krijgen 

welke volledig in lijn ligt met de MLD brevet-

onderscheidingstekens uit de geschiedenis. 

 

 

 

  

SO 

MS 

VDO 

Brevetonderscheidingstekens 
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Zijn wij klaar voor de toekomst? Een vraag die 

wij ons in de snel veranderende wereld om 

ons heen veel afvragen. Ook het management 

van de MLD is met deze vraagstukken bezig. 

Maar is dat nieuw?  

Ooit had een visionaire Luitenant ter Zee het 

idee bij de Admiraliteitsraad voorgelegd dat 

de Koninklijke Marine iets moest gaan doen 

met Luchtvaart. Kijken over de horizon zou 

veel voordelen kunnen opleveren. Wie had 

toen ooit kunnen bedenken dat Militaire 

Luchtvaart boven zee zo’n belangrijke rol zou 

gaan spelen in de ruim 100 jaar die daar op 

volgde. Luitenant ter Zee Rambaldo had een 

duidelijke visie, was innovatief en durfde 

tegen de gewenste stroom in zijn uiteindelijke 

goede idee tot uitwerking te brengen. 

 

En wie had kunnen denken dat we van 

luchtballonen naar watervliegtuigen, naar 

landoptreden, naar helikopters zouden gaan 

waarbij momenteel de helikopters het 

luchtwapen boven zee zijn.  

En wat volgt er nu? Onbemande vliegtuigen of 

helikopters met daarbij drones?  

 

 

 

 

In ieder geval moeten wij, het personeel van 

de Maritieme Luchtvaart vooruit blijven 

kijken. Veel initiatieven zijn inmiddels gestart 

binnen onze Krijgsmacht. Hier moeten wij in 

mee, willen wij onze specialistische taken ook 

voor de toekomst willen behouden.  

 

Het is aan ons en dus ook aan u om innovatief 

te zijn. De 5th generation MLD zou ik willen 

zeggen, passend in het verhaal van CLSK en 

CZSK. Hiermee dus een oproep aan uw allen; 

Elk idee, met verbetering op de 

bedrijfsvoering, voor het personeel maar ook 

zeker ter vooruitgang van onze MLD, geeft het 

aan en door. Ook Rambaldo heeft met alle 

waarschijnlijkheid tegen sceptische collega’s 

zijn verhaal moeten verdedigen. De vraag visie 

of fictie? Zal ook hem niet vreemd zijn 

geweest… 

Zet ‘m op! De CdE MLD.  

Visie of fictie? 
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