
 

 

 

 

 

 

In dit blad: 

Hallo Mede Veteranen, ja dit is alweer het eerste nummer van dit jaar. 

Misschien te laat, maar ik wens iedereen een zeer goed jaar en dat we maar weer veel gezellige  

bijeenkomsten zullen hebben dit jaar. 

We zullen het nodig hebben gezien de maatregelen die er worden afgeroepen over de bevolking 

van Nederland. 

Echter, laten we ons plezier niet vergal-

len en laten we vooral veel leuke mo-

menten creëren tijdens onze bijeenkom-

sten. 

Nou...ik wens jullie wederom veel lees-

plezier en mochten jullie zelf iets te 

melden hebben dan hoor ik van jullie. 

 

                                                Paul     
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Pagina 6  advertentie 

Even terug naar het afgelopen jaar, een goed Veteranen jaar met veel leuke bijeenkomsten, een jaar waarin de banner werd ont-

huld. Een jaar met natuurlijk de Dodenherdenking en de lokale Veteranendag, maar ook vooral de gezellige uurtjes met natuurlijk 

de sterke verhalen. 

Ook zijn er plannen gemaakt voor dit jaar, die we gaan proberen te realiseren zoals het groots vieren van het lustrum. 

Ook de dodenherdenking en de lokale Veteranendag staan weer op het progamma .( hopelijk met een grote vertegenwoordiging 

van u allen ). 

Ja….de oliebollen en de kerstbomen zijn weer opgeborgen en de drank?????? ( het laatste.. Ik denk het toch niet ). 

Tja en de winter laat maar op zich wachten, nou eigenlijk  vindt ik dat niet zo erg, kijk sneeuw is wel mooi om te zien, maar de 

rotzooi die je er van krijgt wanneer men probeert om er van af te komen is minder leuk. 

De regen en de harde wind is ook niet je van het, maar je breekt tenminste niet je nek over gladde wegen en stoepen  

dus niet zeuren. 

Nou weer even terug naar het heden, de bijeenkomst was weer leuk en weer een paar nieuwe gezichten gezien en gesproken. 

De borrel ( bier ) smaakte ook weer als vanouds en is ook voor reden vatbaar. ( hehehe ) 

In dit nummer een verhaal van onze Bert  en nog wat meer maar dat lezen jullie zelf maar. 

 Met groet:                                                                                                                                                                 Paul                                

 



Met de KM naar Joegoslavië. 

 

Mijn naam is Bert Grit, ik heb beroepsmatig mijn diensttijd doorgebracht bij de Koninklijke Marine 

in Den Helder en andere delen van de wereld. 

In mijn diensttijd ben ik 5 keer uitgezonden naar Joegoslavië en 1 keer naar Irak. 

Dit stuk gaat over de uitzendingen naar Joego. 

 

In 1992 was ik geplaatst op de HrMs Van Kinsbergen, F809, dit was een S-Fregat van de Kortenaer klasse. 

Plaatsing was niet het juiste woord, meer uitgeleend, omdat ik op de Abraham Crijnssen, F816, geplaatst 

was, maar omdat die in onderhoud ging voor 4 maanden moest ik mee met de Kins die een reis naar 

Amerika ging maken vanwege Columbus, die schijnt dat plekje te hebben gevonden in 1492, dus 500 jaar 

eerder, vandaar de Amerika reis. Dit was een leuke reis tot op de terugweg. Zometeen meer. 

 

 De NATO heeft een eigen smaldeel, toen genaamd STANAVFORLANT, Standing Naval Force Atlantic, 

deze bestond uit schepen van Amerika, Canada, Engeland, Nederland, Duitsland, België en varend aan de Europe-

se zijde kwamen daar Noorwegen en Denemarken bij en af en toe een Portugees. 

Hier was dus altijd een Nederlands schip ingedeeld, in 1992 kwam daar een nieuw smaldeel bij, 

de STANAVFORMED, Standing Naval Force Mediterranean, deze was bedoeld voor de Middellandse zee 

omdat er steeds meer landen uit dat gebied lid werden van de NATO zoals Griekenland en Turkije, gingen er  sche-

pen van Portugal, Spanje, Frankrijk, Italië, Griekenland, Turkije en daarbij de standaard 

landen een nieuw smaldeel vormen. Dit zou dan ook een buffer vormen tussen Europa en de landen aan 

de Zwarte zee, na het verdwijnen van het Ijzerengordijn. 

 

Tijdens de thuisreis uit Amerika, kregen wij te horen dat wij zouden worden ingedeeld bij het nieuwe 

STANAVFORMED en wel onmiddellijk na terugkomst in Den Helder. Er broeide wat, er was toch wat aan de hand bij 

Joegoslavië of zo ??  We zien het wel weer. 

Bij thuiskomst bleek er geen tijd voor verlof, we kregen 3 weken de tijd om het schip op te knappen en weer 

vol te gooien met victualiën, olie en alles wat maar nodig was voor een reis van 6 maanden. 

Er kwamen extra spareparts aan boord, er werden extra 20 mm geschut geplaatst, we werden helemaal vol 

getrapt met munitie, oorlogsmunitie, geen oefenmunitie. Er kwam veel nieuwe apparatuur aan boord, 

satelliet telefoons bv., briefingen voor het personeel werden er gehouden en veel brandoefeningen. 
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Na 3 weken gingen we het gat weer uit, richting de Italië.  Een embargo tegemoet. 

Eerst maar eens richting Majorca, daar lag de Pieter Florisz, deze was een paar weken langer in de Med 

gebleven omdat wij nog moesten komen. Na overname door naar Taranto, de zuidelijke Italiaanse Marine- 

haven  voor briefingen en commando overdracht van de STANAVFORMED. 

Dan gaat het beginnen, wat moeten we doen, hoe gaan we het doen, hoe houden we alles bij. 

We gaan de scheepvaart controleren die de straat van Otranto binnen vaart, vragen waar ze naar toe gaan en wat de 

lading is, de laatst aangedane haven, wanneer en hoe lang. 

 

Met onze Lynx, de boord helikopter, wordt een oefenprogramma opgezet  om mensen aan boord van andere sche-

pen te zetten die daarna het schip moeten onderzoeken, het schip, papieren, lading, mensen en alles wat er daarna 

nog bijkomt. De eerste weken is het vooral ondervragen van schepen en boardings oefenen op de andere oorlogs-

schepen die meedoen.Je krijgt niets mee, je moet zelf het wiel opnieuw uitvinden. Dat hebben we gedaan. Maken 

zelf in Excel 

programma’s voor het bijhouden van schepen die in en uit de straat varen. (Dan moet je extra laptops  

aanvragen. De Lloyds registers aanvragen voor controle van de scheepsnamen en eigenaren. enz enz) 

 

Het begon al wat te worden.  Voor de jeugd, die de wachten op de brug als uitkijk meelopen, klappers 

gemaakt met Joego schepen en vliegtuigen en wal bewapening en natuurlijk onze eigen schepen. 

De boardings liepen stug, je hebt mensen nodig die eerst het schip veiligstellen waarna de onderzoeks- 

ploeg aan boord gaat om het schip te doorzoeken. Dit werkte in het begin allemaal vertragend. 

Autocarriers, met 12 of 14 dekken vol met auto’s die gecontroleerd moeten worden, het duurt te lang als je elke au-

to afzonderlijk moet controleren, we maken zelf een hulpstuk, een staander met een verschuifbare dwarslat. Contro-

leer de eerste auto van het soort, stel de lat in en ga daarmee langs de andere auto’s, als er 

één afwijkt wordt deze gecontroleerd, dit scheelde dus echt heel veel tijd.  Alles gemaakt van afvalhout. 

 

Na 3 weken zee naar Bari voor olie, victualiën en een ontmoeting met Minister ter Beek.  We hebben uitleg 

gegeven wat we aan het doen waren en wat er nog aan schortte, gepraat met de generaal Breemer van de 

mariniers en vertelt dat we een soort BBE mistten die het schip veilig stelt voordat wij aan boord gaan. 

3 weken later werden er 8 mariniers ingevlogen ter ondersteuning. Dan gaat alles beter draaien en kan 

iedereen zich concentreren op zijn of haar taak. En het werkte. 

 

 

                     Spyrig                                                                                                Fastrope                                                                                      
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Voor een betere aanpak van de scheepvaart werd de Joego-kust verdeelt in vakken van 20 bij 20 mijl met 

in elke vak een oorlogsschip. Zo konden schepen door de hele Adriatische zee begeleid worden tot aan hun 

bestemming. Het drukst was het in de straat van Otranto, de plek waar bijna alle boardings gedaan werden. 

Niet iedereen deed daar aan mee, de duitsers mochten dat niet en werden alleen gebruikt als begeleiding 

van schepen die opgebracht werden, deze gingen naar Brindisi en werden daar door de Italiaanse kustwacht 

overgenomen en aan de ketting gelegd. 

Zo kwamen we een tanker tegen met 2 luiken voorop het schip, deze was gevonden door onze heli, bij het boarden 

blijkt dat hij gedeeltelijk verbouwd was en dat er onder de luiken tanks, wapens en munitie stonden 

en het achterste gedeelte zat vol olie, alles bestemd voor de vechters in Joego. Ook deze werd opgebracht. 

Ook bekend van de 2e tour die de Kinsbergen maakte in 1993 is het Lido incident, nog steeds te vinden op 

You-tube op internet. Een tanker die motor problemen had, niet kon sturen, vaart minderen en nog meer 

dingen, vlak onder de kust van Joego. We proberen hem te stoppen,  stokers overgezet ter assistentie om alles weer 

op de rails te krijgen, blijkt dat er niets aan de hand is. Dan komen de Joego oorlogsschepen naar 

buiten, deksel van de raket installaties open en gereed om te vuren. Dan word het echt spannend, je weet niet wat er 

gaat gebeuren. Tijdens een boarding is het hele schip in gevechtswacht en is alles gereed om te vuren en aanvallen af 

te slaan. Dus je bent er wel gereed voor.  Doordat er een aantal van onze oorlogsschepen bij kwamen konden we de 

tanker alsnog opbrengen naar Brindisi. 

 

Bij een boarding moet de scheepsbemanning aantreden op de bak van het schip, er mag één man op de brug blijven 

en één man in de machinekamer. Dan moeten alle hutten verder leeg zijn, als je een jeugdige trigger-happy matroosje 

bij je hebt en je gaat een hut binnen en er staan ineens 12 man voor je neus,  vraagt dat om een snelle reactie, zijn ze 

gewapend, nee, matroos aan de kant duwen voordat hij rare dingen doet, assistentie vragen om ze naar boven te be-

geleiden, zo kwam je regelmatig dingen tegen die je eigenlijk niet zou verwachten. Nou ja, in zulke omstandigheden 

weet je maar nooit, dus hou je overal rekening mee. 

Zo ziet u dat ook de marine zijn steentje heeft bijgedragen, zelf heb ik 5 keer een tour gedaan daar.  

In Nederland werden later oefeningen in elkaar gezet aan de hand van de ervaringen van de eerste ploegen, zo ging je 

eerst een week  of drie oefenen hoe je een heli verlaat als hij boven dek hangt, de fast rope  methode, dan het schip 

verlaten na een boarding  met de heli, de spy-rig, zes man aan een touw onder de heli. De latere schepen die ingezet 

werden waren dus beter voorbereid dan wij waren. Er werd gedacht dat 

een boarding in een uurtje klaar was, maar wij hebben laten zien dat je met een groot schip meer dan 24 uur 

bezig kan zijn. Wat ook belangrijk bleek, was dat je bij een volgende missie, mensen mee stuurt met ervaring van een 

vorige keer, zodat je op den duur gemixte bemanningen kreeg, daar werd het werken makkelijker van. Dit was even in 

het kort de marine in Joegoslavië. 

 

 

 

 

 

    HrMs_Van_Kinsbergen_F809 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Bert 
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Hoi misschien een tikkeltje voorbarig maar ik stond bij de laatste ontmoeting even buiten te roken, 

( Ja en ik weet het is een slechte gewoonte ( maar dat heb je nou eenmaal met mij ),met Theo te praten over  

koetjes en kalfjes en liepen wij even te brainstormen over hoe wij meer geld in het laatje konden krijgen voor het 

veteranencafé. 

Als wij van het veteranencafé een vorm van een stichting konden maken, dan zou je en nou komt het...misschien er 

een contributie regeling van maken eenmalig per jaar voor de mensen die bij de veteranenclub zijn aangemeld. 

Dit echter ook uit oogpunt van stel dat er een sponsor zou zijn die ons zou willen steunen met een bedrag dan komt 

dit op de rekening van Theo, het geen betekend dat de belasting die over het fictieve bedrag betaald zou moeten 

worden door Theo zou moeten worden voldaan.  

Het is misschien erg voorbarig maar ik vindt dat er over gepraat zou kunnen worden, van wat de voordelen en  

nadelen kunnen zijn. Laten we wel zijn het is allemaal in het belang van het veteranencafé dus eigenlijk voor elke 

veteraan. Denk aan bijvoorbeeld de bijeenkomsten en evenementen. 

Het is maar een hersenspinsel dus er is niets aan de hand, maar ik hoop dat jullie hierover eens zouden willen 

brainstormen en jullie mening hierover willen geven. 

Voor de rest wil ik iedereen die er nieuw zijn bijgekomen welkom heten namens jullie allen en ze vaker te mogen 

ontmoeten tijdens de bijeenkomsten van het veteranencafé. 

Ps. Het banknummer van het Veteranencafé is:1473.26.397 ten name van Th. Heijster bij de Rabobank voor al uw 

vrijwillige bijdrages aan het veteranencafé. 

Er werd mij gevraagd of de firma: Blankenstijn / Thiele Mode  ons op enige manier sponsorde, het antwoord kwan 

van Theo, ja ze deden een bijdrage in de prijzen die er te winnen zijn en waren. 

Misschien gooi ik met het bovenstaande wel een knuppel in het hoenderhok maar toch…. 

Afijn weer genoeg om over na te denken en te praten. 

Ik verneem het wel.                                                                                                                                           Paul                                                                                                                 

 

 

. 

  

 Re-enactors bij oude kerk te Oosterbeek 
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                                                        Vind u het afstruinen van al die kledingwinkels ook niet zo fijn,  

                                                                       voor de juiste mode moet u hier  zijn 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

  

 

 

                                         Service en klantvriendelijkheid staan bij ons in een hoog vaandel . 

                                        Speciaal voor de Veteranen en partners hebben wij op vertoon van de Veteranenpas 

                                        een mooie korting van 10% op al uw aankopen. 

                                       U bent van harte welkom bij . 

                                       Blankenstijn / Thiele Mode : Griethsestraat 5 te Zevenaar 

 

 

     Paul Meekhof 

     E-mail:  

     P.unifil@hotmail.com 

Nou dit was weer een nummer , niet zo groot als  het vorige maar toch hebben jullie er misschien iets aan. 

 

Alvast een winters plaatje 

Om er aan te wennen Voor  

diegene die ik niet zie of 

spreek…..KIJK UIT voor gladheid 

En dan zien we elkaar weer 

Bij de volgende bijeenkomst 


