PA UL US CLER C K 1665
Participare atque sustinere

Nieuwsbrief
01/2021

Beste leden,
Bij deze bieden wij u de nieuwste edi e van de Nieuwsbrief van Vereniging Paulus
Clerck 1665 aan. U vindt hierin onder meer informa e over de jaarlijkse bijeenkomst/
ALV, een opera oneel verslag van ons jongste bestuurslid, informa e over onze besloten Facebooksite en twee vacatures.
Bijeenkomst/ ALV 2021
Het afgelopen jaar was voor velen van u een bijzondere periode. Als vereniging vormen
we het professionele netwerk van oﬃcieren LD van de Koninklijke Marine, voor zowel
ac ef, post- als elders ac eve leden als adelborsten. We richten ons op het versterken
van de korpsgeest, het aanhouden van de banden met de KM en verdere professionalisering. Dit doen we vooral door het organiseren van werkbezoeken aan bedrijven, een
jaarlijkse themadag annex reünie en het in stand houden van een netwerk (voor oﬃcieren LD). Juist dit soort ac viteiten was helaas niet mogelijk. Inmiddels is er door de vaccina ecampagne gelukkig perspec ef op verbetering. De komende jd zijn fysieke bijeenkomsten, zoals onze jaarlijkse bijeenkomst/ALV en de werkbezoeken, voorlopig
echter nog niet mogelijk. Eind vorig jaar bestond vanuit het bestuur het plan om de
jaarlijkse bijeenkomst gelijk jdig te laten plaatsvinden met de Marinedagen in juli
2021. Recent is echter door de Koninklijke Marine besloten dat dit evenement vanwege
corona dit jaar geen doorgang kan vinden. Uiteraard houden we als bestuur de mogelijkheden om bijeenkomsten op een veilige manier te laten plaats vinden goed in de
gaten. Tegelijker jd zijn er wel zaken waarvoor raadpleging van en besluitvorming door
de leden nodig is. Het bestuur hee< daarom net als in 2020 besloten dit op alterna eve
wijze, namelijk per e-mail, te laten plaatsvinden. Dit betekent dat binnenkort alle stukken en gevraagde besluiten digitaal worden opgestuurd naar alle leden. Net als vorig
jaar gaan we er bij geen terugkoppeling vanuit dat u als lid instemt. Uiteraard hopen wij
u allen zo snel als mogelijk in goede gezondheid weer te kunnen ontmoeten.
Jongste bestuurslid PC1665 in de sneeuw - COVID en de Onderzeebootgrot
Door: LTZ3 (LD) Kenneth Lelieveld

Afgelopen januari begon er een nieuwe lich ng LD-oﬃcieren aan ‘de andere kant van
de dijk’. Na een aantal jaar op het KIM, voor sommigen zelf 4, was het eindelijk jd voor
de Prak sche bedrijfsintroduc e (PBI).
Zelf had ik de eer om mijn PBI te beginnen met een aanwezigheid bij de Joint Ar c Training (JAT) in Noorwegen bij de Surface Assault & Training Group (SATG).
Ik heb deze periode zeer
posi ef ervaren en best
veel kunnen zien. Vol verwach ng maakte ik op 9
januari de reis naar
Olavsvern. Deze voormalige marinebasis beschikt
over een dok in een berg
waarin Noorse onderzeeboten kunnen afmeren. .
Voor de SATG een ideale
loca e om landingsvaartuigen te huisvesten.

De JAT 2021 was zeker geen normale JAT. Naast de lager dan aangename temperatuur
en de afwezigheid van daglicht bleken er meer uitdagingen te zijn. In NoordNoorwegen, een gebied met vrijwel geen enkele besmeHng, is men namelijk aardig
voorzich g met betrekking tot COVID. Voor de individuele militair bekende dit bijvoorbeeld dat ‘de wal op gaan’ uit den boze was, mondkapjes gedragen werden, quarantaineverblijven ingericht werden en er veel getest werd. Gelukkig wisten de aanwezigen
er het beste van te maken. Zo werd er een sportschool ingericht, was er mogelijkheid
tot hardlopen in de grot, kwamen pingpongwedstrijdjes als paddenstoelen uit de grond
schieten en was ons verblijf ook een aantrekkelijke plek voor een drankje.
Op opera oneel gebied had COVID ook een dikke vinger in de pap. Al snel werd duidelijk dat Joint Viking, de grote interna onale oefening, niet doorging. Dit betekende ook
dat de Nederlandse schepen niet meer onze rich ng op zouden komen. Daarnaast
werd, in het kader van eigen kleinere oefeningen, maar moeizaam toestemming gegeven om gebruik te mogen maken van gebieden buiten de kazerne.
Was de JAT qua oefenwaarde dan alleen kommer en kwel? Zeker niet! Ondanks de
moeizame COVID situa e waarin we ons bevonden is het toch gelukt om het maximale
uit de oefening te halen. Zo ging de koudweertraining voor de mariniers gewoon door,
werden cursussen zoals de Ar c Introduc on Course (kennismaken met de ar c voor
vlootpersoneel) en de Ar c Drivers Course gegeven en konden de eenheden afzonderlijk kleinere oefeningen houden. Uiteindelijk kon ook gerealiseerd worden dat 1MCG en
SATG samen een aantal trainingsdagen kregen. Tijdens deze training werden personeel
en voertuigen van 1MCG door SATG verplaatst met landingsvaartuigen. Ook was er een
kort bezoek van een eenheid van het United States Marine Corps. Eind februari trainden zij voor een dag met ons en verbleven kort op de basis.
Al met al was de JAT 21 een vreemde periode
met veel restric es. Na 9 weken in Noorwegen blijf mij vooral bij dat ik op stap ben geweest met een leuke groep mensen die zich,
met meestal een lach, telkens weer aanpasten om de oefening tot een succes te maken.
Af en toe was het even vervelend, maar op
het moment dat collega’s er samen voor gaan
valt er toch best veel te realiseren. De sfeer
binnen de eenheid was in ieder geval erg
preHg en dat maakte de oefening voor mij
geslaagd. Met de Nederlandse temperaturen
ben ik in ieder geval in staat om weer bij te
komen van het arc sche avontuur en ik kijk
terug op een leuke periode met ﬁjne collega’s.
Facebookgroep
Naast een website (www.paulusclerck.nl)
met algemene informa e en een twiMeraccount (@PaulusClerck1665) bestaat er
voor de leden van vereniging Paulus Clerck
1665 ook een besloten groepspagina Paulus Clerck 1665 op Facebook (hMps://
www.facebook.com/
groups/173450029963843/?ref=share).
Met dank aan LTZA1 b.d. Bert Venema als
beheerder en onze vice-voorziMer KTZ (LD)
Rob Hunnego als moderator vindt u hier
zeer regelma g nieuwe berichten gerelateerd aan de Logis eke Dienst van de Koninklijke Marine.

Vervolg HLD’s aan boord van de mijnenbestrijdingsvaartuigen
In de vorige nieuwsbrief was een verwijzing opgenomen naar het ar kel in de Alle Hens
over de HLD’s aan boord van de mijnenbestrijdingsvaartuigen. Wat is begonnen als een
pilot en uiteindelijk door zowel de Mijnendienst als de betrokken LD-ers als geslaagd is
ervaren, hee< recent geleid tot een besluit om de HLD-func e ook daadwerkelijk op te
nemen op de bemanningslijst van de nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen. Mooi
nieuws dus voor met name de jonge LD oﬃcieren!

Ar st impression nieuw mijnenbestrijdingsvaartuig—Naval Group.

Vacature bestuursfunc)es
Penningmeester Zeekadetkorps Lelystad
Het Zeekadetkorps Lelystad is op zoek naar een penningmeester, tevens bestuurslid
van het jongste Zeekadetkorps van Nederland. De penningmeester maakt samen met
de voorziMer en secretaris deel uit van het Dagelijks Bestuur. Meer informa e: Joop van
Diest, tel.: 0681-497476, email: voorziMer@zeekadetkorpslelystad.nl.
Directeur Indonesië Oorlogsgravens ch ng
De Oorlogsgravens ch ng zoekt per 1 oktober 2021 een directeur voor haar kantoor in
Indonesië. Hij/zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan de ac viteiten van
het Indonesische deel van de Oorlogsgravens ch ng en draagt zorg voor een adequaat
niveau van beheer en onderhoud voor de Nederlandse erevelden aldaar. De directeur
vertegenwoordigt in Indonesië de organisa e extern en ontwikkelt en onderhoudt hiertoe nauwe contacten met de Indonesische autoriteiten en de diploma eke vertegenwoordiging. Meer informa e: mevrouw K.A. Fernhout, kafernhout@ogs.nl.
Deel deze nieuwsbrief
Paulus Clerck is con nu op zoek naar nieuwe leden. Deel deze nieuwsbrief daarom zoveel mogelijk met jaargenoten LD die de dienst hebben verlaten. Aanmelden van nieuwe leden kan via paulusclerck1665@gmail.com.

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar paulusclerck1665@gmail.com

