


 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste allemaal, 
 
Deze Kameraadschap zal u weer heel wat uurtjes leesplezier bezorgen. De notulen 
van de Algemene Leden Vergadering van 26 maart 2021 staan hierin. 
Op de binnenzijde van het achterblad staat de nota voor de vrijwillige bijdrage van 
2021, voor hen die nog niet betaald hebben! 
Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd mailen of bellen naar: 
penningmeester.comzeeland@contactoudmariniers.com 
 
Voor de Film ‘Slag om de Schelde”, wachten we om een nieuwe datum te plannen; 
we houden de deelnemers op de hoogte.  

• Wie mag ik uitnodigen voor het 4e artikel “de Marinier en zijn hobby”? 
In deze Kameraadschap Jan Schol met: “Toeren met de Goldwing”; mooie reizen 
maakt hij daarmee! 

U weet ook allen dat we een nieuwe voorzitter hebben, in deze Kameraadschap stelt 
hij zich voor en Wim neem afscheid als voorzitter maar blijft de penningmeester! 
Ik ben gebombardeerd tot eindredacteur van de Kameraadschap en blijf nog even als 
ondersteuner! 
 
Veel leesplezier, 
Nora van der Meer-Meert 
Ambtelijk secretaris afd. COM Zeeland 

mailto:penningmeester.comzeeland@contactoudmariniers.com


 
 

 
 

HIER 
 

HAD ook UW ADVERTENTIE 
 

 
 

KUNNEN STAAN!! 
 

       

 

 
  

 

         
    Volg ons op social media:  

    Insta, facebook, tiktok op  

    enjoylifebyjewels  

         
         
 WEBSHOP  

 
Accessoires, sieraden, stationery, 
kaarten, Home & Living enz.  

         

 www.enjoylifebyjewels.nl  
 
 

 
Opgave voor een advertentie bij de penningmeester per mail  

Telefoon: 0115 648790  
GSM  06 23717038 

http://www.enjoylifebyjewels.nl/


 

MEI  2021 / nr. 2 

Kameraadschap is een periodiek van het 

Contact Oud Mariniers Zeeland 

en verschijnt enkele keren per jaar.            

 
Redactieadres: 

Palsterstraat 19 - 4354 AL Vrouwenpolder 

Tel. 0118-592444 

 
Redactieleden: 

L.C. Scheers, lscheers@zeelandnet.nl 

H. Blommaart, jblommaart@zeelandnet.nl 

Eindredactie: Nora v/d Meer-Meert 

Email: emameert@zeelandnet.nl 

BESTUUR COM-ZEELAND 

Voorzitter: 

Jan Eertink   

Mobiel 06- 13179674  
E-mail: 

voorzitter.comzeeland@contactoudmariniers.com 

 
Secretaris en contactman Zeeuws Vlaanderen: 

Xander Broekhart, 

Tel.: 0117-451 195, Mobiel 06-365 469 44 

E-mail: 
secretaris.comzeeland@contactoudmariniers.com 

 
Penningmeester: 

Wim & Nora van der Meer 

Tel: 0115-648 790; Mobiel 06 23717038 

E-mail: 

penningmeester.comzeeland@contactoudmariniers.com 

Bank: NL66 INGB 0002257574 
t.n.v. Contact Oud Mariniers afd. Zeeland. 

 
Lid algemeen + Evenementencommissie: 

Dennis de Visser, Mobiel: 06 46016763 

Email: 

evenementen.comzeeland@ contactoudmariniers.com 

 
Lid algemeen + Ledenadministratie: 

Michel de Bree, Mobiel: 06 24692017 

Email: ledenadministratie.comzeeland@ 

contactoudmariniers.com 

 
Lid algemeen en Contactman Walcheren a.i.: 

Tiede van de Guchte 

Tel.: 0113-613 101, Mobiel: 06-4294 1039 

Email: tiedevandeguchte@telfort.nl 

 
Lid algemeen en Contactman Z- en N-Beveland: 

Johan Wolf 

Tel. 0113-221552 

E-mail: johanenellywolf@hetnet.nl 

 
Contactman Schouwen-Duiveland: 

L.J. van der Linde 

Tel. 0111-407878, Mobiel: 06-42600123 

E-mail: mlvlinde@kpnmail.nl 

 
Webmaster: 

Marcel Slootmaker, Mobiel: 06 15060035 

Email: 

webmaster.comzeeland@ contactoudmariniers.com 

 
 

Deadline inleveren kopij 2021: 

Eind juli 2021 

 

 

 

 
Voorwoord Kameraadschap 02/2021 

 

Voor U ligt de 2e editie van onze Zeeuwse Kameraadschap. Het is voor mij als 

Uw nieuwe voorzitter de eerste keer dat ik mij aan een voorwoord mag 

wagen en het is nog even zoeken naar het juiste concept. 

Allereerst wil ik Wim van der Meer bedanken voor al de jaren die hij voor 

onze Zeeuwse afdeling van het COM naast het penningmeesterschap als 

voorzitter heeft gediend. Een dubbelfunctie waarin veel tijd en energie gaat 

zitten. Nogmaals Wim heel hartelijk bedankt. 

Voor hen die mij niet kennen zal ik mij kort introduceren. Privé woon ik 

samen met mijn vrouw Joke al ruim 40 jaar in het mooie Kapelle. Samen 

hebben we twee kinderen en drie kleinkinderen. Van 1971 tot 1978 gediend 

bij het Korps, twee termen in de West gemaakt, het laatste jaar van de C802 

als schrijver 1e officier een vaarperiode gehad en de overige jaren op Texel 

geplaatst als LCA-bestuurder. Na mijn KORPS-tijd overgestapt naar de 

toenmalige Rijkspolitie en kort na mijn intreden in het recherche vak beland. 

Deze tak van dienst heb ik ook na de reorganisatie van 1995 naar de 

Nationale Politie mogen blijven doen en in 2018 ben ik op 65-jarige leeftijd 

als STO-Finec (Senior Tactische Opsporing Financieel economische delicten 

vervroegd met pensioen gegaan. 

Stond de 1e editie vanwege alle coronabeperkingen in het teken van de 

digitaal te houden ALV, in deze uitgave de hoop op een versoepeling van 

maatregelen naar een periode dat we elkaar weer op een “normale” manier 

kunnen en mogen ontmoeten en bijpraten. De herdenkingen begin mei 

hadden allemaal een sober karakter en hadden niet de sfeer waarop wij 

militairen en burgers willen herdenken; aan hen die voor onze vrijheid het 

hoogst mogelijke offer hebben gebracht, hun leven. 

De organisatie van de reünie / sportdag op 11 september is in volle gang en 

als het even kan kunnen excursies en oploop weer in het leven worden 

geroepen. Houdt de bekendmakingen in de gaten en schroom niet U aan te 

melden voor deelname. 

Met Korpsgroet 

Jan Eertink 

 

Website COM Zeeland: http://zeeland.contactoudmariniers.com 
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Mutaties nr.  68 Kameraadschap 02 / 2021 

 
Nieuwe inschrijvingen: 
Dhr. W. v/d Boogaart     Axel 

Dhr. J.B. van Liere     Kapelle 

Dhr. G.A. Verrips     Oostkapelle 

Dhr. I.J. Duine      Rijsbergen 

 

Overleden: 

 

Verjaardagen: 
3-jun-1938 D.H.B. Quist Heinkenszand 
12-jun-1942 A.M. van Loon Middelburg 
14-jun-1970 A.A.J. Wondergem Middelburg 
15-juni-1969 S. van Zijl Goes 
19-juni-1952 G.D.J. Duinkerke Oost-Souburg 
20-jun-1945 M. van der Slot Arnemuiden 
27-jun-1962 J.P. Boerma Burgh-Haamstede    

2-jul-1944 R.T.A. de Vos Terneuzen 

4-jul-1939 J.C. de Smit Nieuwdorp 

9-jul-1960 J.P. Verduyn Breskens 

10-jul-1955 J.A. Buck Oostkapelle 

11-jul-1942 J.J. Spaans Oost Souburg 

14-jul-1946 J.D. Joosse 's-Heer Arendskerke 

16-jul-1941 K. Koppejan Zoutelande 

18-jul-1972 C. Kerkhove Goes 

19-juli-1951 G. Toerse Ritthem 

20-jul-1977 M. van Houdt Poortvliet 

24-jul-1941 H.J. de Roos Kamperland 

27-jul-1960 A. van Sluijs Oostkapelle 

 

1-aug-1970 M. Keim Ritthem 

1-aug-1953 J.K. Schol Zuidzande 

2-aug-1940 J.C. Oostdijk Terneuzen 

2-aug-1937 J. Sies Burgh-Haamstede 

3-aug-1937 M.A. Staal Krabbendijke 

4-aug-1960 P. Pijcke Breskens 

6-aug-1976 R. Raayman Vlissingen 

12-aug-1970 W.J. de Putter Sluiskil 

16-aug-1930 Ir. D. Borgman Axel 

19-aug-1943 J.P. Remijn Heinkenszand 

21-aug-1945 L.Tichem Tholen 

22-aug-1947 L. Gillesse Kamperland 



22-aug-1960 C.M.A. van der Vliet Goes 

27-aug-1944 W. Tiessens Oost-Souburg 

27-aug-1963 J.H.C. Drenth Terneuzen 

28-aug-1957 A.A.L.P. Hertogh Vlissingen 

31-aug-1953 J. Dommisse Aagtekerke 

   
 

 

Aantal Zeeuwse leden COM landelijk:    173 

Aantal Zeeuwse leden ook lid van de afdeling COM Zeeland  100 

Aantal Zeeuwse leden alleen lid van de afdeling COM Zeeland 30 

Aantal donateurs afdeling COM Zeeland:     10 
 

 

                
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Insigne voor COM Zeeland leden bij 25; 40 of 50 jaar lidmaatschap! 



Wist u dat? 

 
Dat we ondanks de Corona toch aan Lief & Leed doen? 

* Zoals Leen van de Berg, al lang ziek en hij moet nog veel 

operaties ondergaan. Leen is al meer dan 40 jaar lid van het 

Landelijk COM en Zeeuws COM lid  

Ook onze contactmannen: 

* Tiede van de Guchte en 

* Lau van de Linde zijn langdurig ziek, 

Ideetje om nu naar hen eens een kaartje te sturen?? 

** Veel leden zijn ziek en vinden een kaartje of belletje heel 

fijn; kijk a.u.b. in je eigen omgeving wat je zou kunnen doen!  

 

Wist u dat: Je altijd naar Nora kunt bellen voor een adres of telefoonnummer? 

Wist u dat: Jan & Jerphie Buijse 60 jaar getrouwd waren? 

en Wim & Nora van der Meer 50 jaar getrouwd zijn! 

Laat ons eens weten wie deze mijlpalen ook bereikt hebben dit jaar?? 

 

Wist u dat: 6 mei 2022 de Marinierskapel naar Zierikzee 

komt? ( onder voorbehoud natuurlijk) 

 

Wist u dat: ons lid, oud marinier Martin Rijn een bedrijf heeft 

in Zierikzee: STORAGE Zeeland? Samen met Jascha de Jong? 

Zie advertentie  

 



    Wim van der Meer. 

 

Ik was in oktober 2016 als penningmeester aanwezig op een COM 

Zeeland bestuursvergadering, toen plotsklaps de a.i. voorzitter Jan 

Buijse mededeelde er mee te stoppen. Voor ik het wist was ik de 

nieuwe a.i. voorzitter, dit werd later nogmaals in onze ALV maart 

2017 bekrachtigd. Het werd een dubbelfunctie. Ik bleef aan als 

penningmeester en kreeg het voorzitterschap erbij.  Daar ik 

invalide ben en geen rijbewijs meer had, moest Nora altijd rijden, 

Vlissingen, Rotterdam en Doorn waren voor haar geen probleem 

om mij te brengen. Zij kreeg de functie van ambtelijk secretaris, dat was een schot in de roos. 

Wat een werk verzet zij voor het COM Zeeland, te veel om allemaal op te schrijven. In de jaren 

als voorzitter is toch wel het nodige gebeurd. Kransleggingen, veteranendagen, defilé door 

Middelburg, maar het hoogtepunt was toch wel ons 50-jarige bestaan van de afdeling COM 

Zeeland met het schoonmaken van het beeld Michiel de Ruyter ’s morgens op de boulevard en 

een vaartocht met buffet over de Schelde de rest van de dag. Busreis naar “Soldaat van 

Oranje”, indrukwekkend en gezellig! 

Dieptepunt het sluiten van de Marine kazerne en dan ook nog het niet komen van de 

mariniers naar Vlissingen.  

Belangrijk waren ook de contacten onderling, zoals bv het rondbrengen van de 

kerstpakketten, de korps Coin, ons eigen Zeeuwse speldje en het sturen van de 

verjaardagskaarten. 

Nu draag ik het voorzitterschap over aan Jan Eertink, hij krijgt een voltallig bestuur, een mooi 

ledenaantal en een goed gevulde kas mee. 

Nog één wens, nog wat meer Zeeuwse leden.  

 

  

Jan Eertink. 

 

Op 26 april 2021 was ik als gast uitgenodigd voor de 

uitreiking van een koninklijke onderscheiding van een 

goeie kennis. Na afloop van de plechtigheid en een 

bakje leut werd mij vriendelijk maar toch wel dringend 

verzocht nog even na te blijven. Ondertussen zag ik 

kinderen en kleinkinderen de kerk binnen komen en pas 

toen ging bij mij een lampje branden. Kort gezegd voor 

al het vrijwilligerswerk dat ik de afgelopen jaren had 

gedaan werd ook mij een onderscheiding uitgereikt.  

Hobbymatig ben ik ongeveer 30 jaar betrokken geweest 

in de wedstrijdzwemsport in bijna alle functies behalve 

actief wedstrijdzwemmer.  

Verder ben ik ongeveer 10 jaar bestuurlijk actief geweest bij een Showkorps, waarvan het 

grootse deel als voorzitter. 

Ik werd hiermee onverwacht maar toch wel erg blij verrast. Wat ik toen zei, en daarom ook nu 

herhaal, en dat geldt voor alle vrijwilligers: Vrijwilligerswerk lukt enkel en alleen wanneer het 

thuisfront achter je staat 



Notulen  

Algemene Ledenvergadering. 

 

 

Notulen ALV COM afdeling Zeeland op 26 maart 2021 

 

01  Opening 

De voorzitter heet iedereen welkom op deze digitale ALV. Helaas kan het niet fysiek 

door de Corona, voor velen een wat onbekend terrein, vandaar dat er ook maar 17 

aanmeldingen zijn binnengekomen; waaronder de bestuursleden. Wij zullen een goed, 

duidelijk verslag maken zodat alle leden straks toch op de hoogte zijn.  

Marcel wordt bedankt voor het versturen van de links naar de aangemelde leden, zodat 

ze nu deel kunnen nemen aan deze ALV. 

Anders dan voorheen zijn alle stukken voor de vergadering al per mail, via de 

Kameraadschap verzonden. De vragen zijn al vooraf binnen gekomen. 

Een speciaal welkom aan Kees Wit, hoofdbestuurslid COM Nederland. Hij praat ons 

straks bij over het Huishoudelijk reglement en de sportdag enz. 

Door Corona zijn veel geplande activiteiten niet doorgegaan en hebben we elkaar 

amper gezien.  Doordat de bestuursleden de “Coin” bij de leden hebben rond gebracht, 

vernamen we toch wel wat lief en leed van onze leden. Het is en blijft de bedoeling dat 

zaken van ziektes en andere problemen bekend worden bij onze contactmannen, zodat 

we eventueel actie kunnen ondernemen. 

 

Laat ons hopen dat we snel allemaal gevaccineerd worden /zijn zodat we elkaar weer 

kunnen ontmoeten! 

 

a. Vaststellen agenda. 

Er zijn een paar punten die toegevoegd moeten worden. 

Bij punt 09, aftreden en benoeming nieuwe voorzitter afdeling COM Zeeland. 

Punt: 6a De Kameraadschap 

Punt: 8 c. Erewacht 

 

b. In memoriam  

Ook dit jaar hebben we helaas weer afscheid moeten nemen van 4 Zeeuwse leden: Dhr. 

H. Akkermans uit Vlissingen; dhr. J.B. Manni Ouwerkerk;  

Dhr. W. Huibregtse Domburg; Dhr. Heetkamp uit Zierikzee. 

We houden een minuut stilte!  

 

c. In- en uitgaande post secretaris 

• Meerdere uitnodigingen van het landelijke COM bestuur voor de voorzitter en 

ledenraad voor een digitale vergadering 

• Concept nieuw huishoudelijke COM reglement 

• Brief over uitreiken Coins voor het 355 jaar bestaan korps Mariniers voor alle 

landelijke COM Leden.  

• Uitnodiging sportdag 11 september 2021 te Doorn  

 

d. Mededelingen: 

• Landelijke Sportdag komt straks terug. 

• De Coin wegens 355 jaar bestaan van het Korps Mariniers. 



Deze zijn door onze bestuursleden rondgebracht. Het was toch heel fijn om zo even 

contact te hebben met de leden. Zo hoorden en zagen we toch veel Lief en leed achter 

de voordeuren, we hebben al meerdere malen aangegeven geef een berichtje bij ziekte 

zodat we mee kunnen leven of helpen!  

• Ondanks dat er in de Kameraadschap een opvallende plaats was 

ingeruimd voor de betaling van de vrijwillige bijdrage, worden we nog regelmatig 

gebeld hoe het geld overgemaakt moet worden en welk bedrag! 

 

02  Notulen 06 maart 2020  

De notulen van 2020 heeft iedereen ontvangen en / of kunnen lezen op de site of in de 

Kameraadschap 2021 / 01 

Deze worden per pagina besproken; als er geen op - en of aanmerkingen over zijn, 

worden de notulen vastgesteld. 

Het ondertekenen wordt op een later tijdstip gedaan; na de Corona. 

Xander en Nora worden bedankt voor het maken van het verslag. 

 

03  Jaarverslag secretaris 2020 

Er zijn geen vragen over het jaarverslag van de secretaris, het voordeel was dat 

iedereen het al had kunnen lezen in de Kameraadschap. 

 

04  Financieel verslag penningmeester 2020  

Nora geeft een zeer kort verslag, want ook het financieel verslag heeft iedereen 

ontvangen; deze stukken stonden ook in de Kameraadschap. 

Nora geeft wel aan dat COM Zeeland een gezonde financiële vereniging is. Het geld 

voor de film Slag om de Schelde, staat veilig op de rekening om uitgegeven te worden 

zo gauw we weer naar de bioscoop mogen. 

 

05  Verslag van de Kascommissie 

De kascommissie bestond uit Hans Blommaart en Ruud Arends. 

Hans doet het woord namens de kascommissie, zij hebben ieder afzonderlijk dit jaar, 

wegens COVID 19,  de boeken gecontroleerd en goedgekeurd. Zij hebben geen 

afwijkingen gevonden.  

Hans leest het getekende verslag van de kascontrole commissie voor.  

Het komende jaar moet er een wijziging in komen, COM Zeeland moet veranderen in 

COM Nederland; het hoofdbestuurslid gaat hiermee akkoord. 

 

Decharge van het bestuur 

De aanwezige leden geven het bestuur decharge. Dit wordt met applaus ontvangen. 

 

A. Verkiezing nieuwe kascontrole commissie  

Wie van de heren kunnen we noteren voor de kascontrole over 2021? 

Hans Blommaart is aftredend, bedankt Hans 

Ruud Arends mag nog een jaar, we hebben een 2e lid nodig en een reserve lid. 

Via de mail heeft een lid aangegeven dat hij wel in de kascommissie wil; dat is Jac 

Verpoorte uit Terneuzen. leden van de kascommissie moeten wel Landelijk COM lid zijn!  

Als reserve lid mogen we Peter Pellegrino noteren. 

 

Vraag: vaststellen vrijwillige bijdrage voor 2022 ? 

Alle aanwezige leden gaan akkoord dat het bedrag voor 2022 hetzelfde blijft. 

Dus € 20,00. 



06  Jaarverslag ledenraad COM Nederland 2020  

Leen Tichem, Lid van de Ledenraad bedankt Nora voor het verslag dat zij voor hem 

gemaakt heeft; dit staat ook in de Kameraadschap. Hij hoopt dat het komende jaar 

weer fysiek vergaderd kan worden. 

 

06 a De Kameraadschap 

Joop Paauwe is gestopt met het opzetten en verzenden van de Kameraadschap.  

Joop, hartelijk bedankt voor het vele werk en tijd van de afgelopen jaren. De laatste 2 

edities zijn door het bestuur (vooral Nora) gedaan; met hulp van Joop. Ook Rinus Slot 

stopt zijn met zijn lidmaatschap in de redactie. Vorig jaar is daar ook al even aandacht 

voor geweest, bedankt Rinus. Hij zit dankzij de Corona al maanden in Spanje. 

Er is contact geweest met Luc Scheers en Hans Blommaart. Zij gaan weer verder met 

de redactie van de Kameraadschap. Nora wordt de eindredacteur en zo gaat het 

voorlopig verder. 

Redactieadres : lscheers@zeelandnet.nl 

Tel: 0118 - 592444 

De redactie wil graag een eigen COM emailadres; Marcel gaat dat uitzoeken. 

Vraag: kan het emailadres op de site van COM Zeeland; zodat de leden hun artikelen 

kunnen mailen. We gaan het ook in de colofon van de Kameraadschap vermelden. 

 

 

07  COM Nederland 

Kees Wit krijgt het woord namens het Hoofdbestuur; hij bedankt voor de uitnodiging. 

Korte terugblik over 2020 

• Er is vorig jaar veel gecanceld, maar toch zijn er een paar initiatieven wel 

door gegaan. Een extra vermelding over de kerstpakketten die door COM Nederland 

financieel mogelijk zijn gemaakt en waar de uitvoering bij de onderafdelingen lag. Kees 

wil wel vermelden dat de uitvoering door COM Zeeland door een zeer enthousiaste 

ploeg gedaan werd en hij heeft dat ook tegen de andere voorzitters verteld; om dit 

voorbeeld te volgen. Regelmatig met Wim & Nora hier over contact gehad; hij wil hen 

bedanken voor het enthousiasme waar dit mee gedaan is. 

 

• Onze vereniging bestond vorig jaar 70 jaar dat hebben we niet samen 

kunnen vieren. Maar we hebben dit gedaan door de leden van het eerste uur een 

schildje en oorkonde uit te reiken; in HouweZo, staat er al een stukje over geschreven. 

De voorzitters van de afdelingen hebben de schildjes ieder op zijn eigen wijze 

uitgereikt. 

Voor onze afdeling was er 1 oud marinier 70 jaar lid. Dhr. Gerrit de Zeeuw. 

Bij een afdeling was er iemand die zo blij met dit schildje; 2 dagen later is hij met een 

glimlach om zijn mond overleden. Hier doe je het voor; 25 personen waren er 

geïnventariseerd er zijn alweer 3 van hen overleden. 

• De lustrum viering van 355 jaar ging ook niet door. 

Daarvoor in de plaats is er een herdenkingsmunt geslagen; die door de onderafdelingen 

zelf gedistribueerd moeten worden; Zeeland is klaar. Zelf heeft Kees er 50 

rondgebracht. Mooie krachtsinspanning voor allemaal 

 

2021 

• In 2021 hebben we nog wat reguliere zaken op de rol staan. 

Jaarverslag COM Nederland en de jaarrekening over 2020. In het najaar hebben we 

verkiezingen 

mailto:lscheers@zeelandnet.nl


Bestuursverkiezing er treden 2 leden terug nl. de heren Bosschard en Peter Lammens. 

Voor wij de nieuwe bestuursleden gaan voorstellen aan de ledenraad komt er een 

notitie van het bestuur, dit wordt ook aan de ledenraad voorgelegd, welke capaciteiten, 

kwaliteiten ect. die leden moeten hebben; in die notitie geven we aan hoe we het 

bestuur samen gesteld willen zien. We verwachten die notitie voor de zomer af te 

hebben zodat we hem in het najaar kunnen behandelen in de ledenraad  

• Aanvulling op Xander zijn gegevens van inkomende post. ;  

Er is een brief naar de secretaris gestuurd over de toekomst van de vereniging COM 

Nederland. Zodra de coronamaatregelen het weer toelaten komt onze vicevoorzitter 

met een bestuurslid naar Zeeland om samen met de voorzitter en 10 -12 personen op 

een locatie een gesprek te voeren over de toekomst van het COM er moet iets gaan 

gebeuren anders bestaan we over 25 jaar niet meer; het ledenaantal loopt aanzienlijk 

terug. Met die input uit alle afdelingen gaan we aan de slag zodat onze vereniging weer 

up do date is. Het COM regelt de zaal enz. we kunnen het eigenlijk wel discussie de stip 

aan de horizon noemen. We gaan dit dan weer bespreken met de ledenraad!  

• De sportdag 11 september is in Doorn.  

Er wordt gevraagd om met 1 team te komen maar liever dat we een junior en senior 

team vormen. De voorbereidingen zijn in volle gang en we hopen dat het door mag 

gaan er zal groots uit gepakt worden. Oproep is : Kom met een junioren team en een 

seniorenteam. 

Het voorbereidingsteam zal het programma naar de secretaris sturen. 

Als afdeling zullen we het een en ander gaan regelen, we zullen de leden op de hoogte 

brengen en houden. Maak a.u.b. allemaal reclame voor de sportdag. 

Het moet een happening worden en we hopen dat het doorgang kan vinden. 

Door het V-Fonds wordt hier een flinke bijdrage aangeleverd. 

• Ledenraad.  

Wij hopen dat alles vlug normaal wordt waardoor er weer fysiek overleg kan plaats 

vinden. Er is vorig jaar geen ledenraad vergadering geweest; wel digitale ontmoetingen 

met de voorzitters. De ledenvergadering is dit jaar getrapt geweest, de stukken zijn 

door gestuurd naar de leden en onder regie van de voorzitters is dat met de ledenraad 

besproken die hebben daar 7 januari een besluit over genomen. 

• Huishoudelijke reglement , 

 Het huishoudelijk reglement; dit traject is opgestart n.a.v. de herziene statuten in 

2019 vastgesteld; er is een concept uitgekomen die is door gestuurd naar de 

afdelingen. Deze krijgen tot half april de tijd om er kritisch naar te kijken; voor de 

zomer komt er een voorstel naar de ledenraad. Het bestuur heeft het advies 

ontvangen. Met een kleine groep is hier aan gewerkt. 

In die groep zat onze vicevoorzitter Jan Eertink 

Opmerking:  Binnen het COM Nederland zijn er nogal wat afspraken, regels en 

reglementen en/of voorschriften in omloop, waarvoor nu het HHR in de plaats is 

gekomen. Wat er mist in het nieuwe HHR is een zinsnede c.q. artikel waarin 

deze “oude” niet meer van toepassing zijnde reglementen worden “opgedoekt” en 

als beëindigd worden verklaard.  

Het is het basisreglement COM Nederland voor de afdelingen. 

Kees maakt hier een notitie van en komt daar op terug. 
 

07a Het Zeeuwse COM reglement. 

Jan Eertink doet het woord; hij gaat een (concept) puur Zeeuws COM reglement 

opstellen, voorstel is om dit het komende jaar te maken en vast te leggen en daar bij 



de volgende jaarvergadering een besluit over te nemen en vast te stellen, heb je ideeën 

en of suggesties stuur deze dan naar het bestuur. 

 

 

08  Evenementen commissie 

a. Jaarverslag 2020  

U hebt allen het verslag in de Kameraadschap kunnen lezen. 

**Voor 2020 bestond de evenementen commissie uit Dennis de Visser en Nora, met 

hulp en samenwerking van alle bestuursleden.  

We hebben 2 activiteiten ondanks de Corona toch gehad.; de Nieuwjaarsreceptie en 

wandeltocht in de Ardennen; alle 2 zeer geslaagd 

**In 2021 is het plan om naar Rotterdam te gaan, we hebben allemaal een uitnodiging 

van het Mariniersmuseum ontvangen met een digitale wandeling; misschien ook 

abseilen van de Euromast??  Dit staat in de planning. 

**Reisje naar Frankrijk, bezoek le Blockhouse / La Coupole blijft natuurlijk ook in de 

planning. 

**Film Slag om de Schelde, hier zijn al veel aanmeldingen voor en betalingen, Dit is 

stip 1 op de planning 

**Sportdag in Doorn gaan we aan werken, daar horen jullie meer over. 

 

Vragen / opmerkingen: Hoe gaat het met de afspraak van vorig jaar om met oude en 

zieke oud mariniers regionaal iets te doen?  

We hadden een bijeenkomst gepland staan in Goes; die is door de Corona niet 

doorgegaan  

**Planningen / activiteiten voor alle doelgroepen wordt nagedacht in de commissie; 

maar COVID 19 gooit roet in het eten! 

**Met het bestuur van de Zeeuwse Veteranendag zijn ze aan het kijken om kleine 

bijeenkomsten te houden in Zeeuws-Vlaanderen; Walcheren, Goes enz.  

 

b. Jaarverslag 2020 Herdenkingen/ kransleggingen. 

Ook het jaarverslag van de kransleggingen enz. staat in de Kameraadschap. 

Tiede zal ons iets vertellen over de herdenkingen en kransleggingen. 

Er waren dit jaar wat kleine herdenkingen en hier hebben we kleine kransen gelegd. Die 

door ons zelf betaald zijn. Dit gaat buitenom het veteranen bestuur. 

Opmerking van Peter Pellegrino: Krans in Goes wordt door de gemeente Goes betaald!! 

 Peter gaat met Tiede eens kijken of er bij de gemeente of de Provinciale staten er 

een mogelijkheid is om de kransen gesponsord te krijgen. 

** Juli 2021 komt het bestuur van de veteranendag bij elkaar, 

en dan willen ze gaan bekijken om op 3 verschillende plaatsen bijv. Schouwen, 

Nieuwdorp en Terneuzen een herdenking te houden. Dit alles onder voorbehoud en 

Covid 19 en de vaccinaties. 

**In Tholen wordt de kranslegging verzorgd en betaald door de gemeente  

** Als bestuur gaan we een brief sturen naar het V-Fonds om een bijdrage voor de 

kransleggingen. 

 

c. Erewacht. 

Naar aanleiding van een vraag van Siem Kamstra over het landelijk uitvaartteam of 

onze Zeeuwse erewacht, dit antwoord:   

In het afgelopen jaar is het onderwerp Erewacht bij begrafenissen een aantal malen 

onderwerp van gesprek geweest in onze bestuursvergaderingen.  



Wij als bestuur kunnen ook niet in de toekomst kijken, maar mede op grond van de 

positieve reacties en berichten na uitvaarten de afgelopen jaren, hebben we het 

volgende besluit genomen: 

* .01. Zolang het organisatorisch op te brengen is onderhoudt het COM Zeeland een 

Erewacht ten behoeve van uitvaarten van COM leden.  

*.02. Leden van de Erewacht dragen tijdens de plechtigheden het COM-

verenigingstenue zoals genoemd in de Statuten. 

*.03. Het bestuur wijst uit hun midden een bestuurslid aan als contactpersoon en 

initiator. 

* 04. Ter dekking van te maken onkosten wordt een vergoeding gevraagd van € 150,- 

per uitvaart. Deze vergoeding is niet van toepassing voor COM Zeeland leden die aan 

hun donatie verplichtingen hebben voldaan. 

 

Tot slot: Tot op heden lukt het nog steeds om aan de vraag voor een Erewacht te 

voldoen met voldoende menskracht. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de tand 

des tijds ook op de huidige Erewacht-vrijwilligers zijn tol gaat eisen. En buiten dat, zijn 

we niet allemaal mensen van de dag?  

Daarom een dringende oproep aan alle COM leden erover na te denken om zich ook 

beschikbaar te stellen voor deze Erewacht. 

 

 

09  Bestuurszaken:    

Aftreden en benoeming nieuwe voorzitter 

We hebben geen aanmeldingen gehad voor bestuursfuncties. Maar ik wil vanaf vandaag 

de voorzittershamer overdragen aan Jan Eertink. Binnen het bestuur is dit van de week 

besproken maar u allen moet hier in de ALV uw goedkeuring aan geven. 

Ik blijf wel penningmeester en zo hebben we dan weer een voltallig bestuur. 

Het vroeg / vraagt toch te veel inspanning voor mij, door mijn lichamelijke handicap. Ik 

heb het samen met Nora toch 5 jaar volgehouden. 

Willen jullie aub de hand opsteken of je akkoord gaat met de benoeming van Jan 

Eertink als voorzitter. 

 

Dank u wel en voor Jan proficiat!  Wim draagt symbolisch de hamer over. 

Wim sluit af met: 

Het is fijn als een club een goede voorzitter heeft; maar het is ook fijn dat er op tijd 

voor een goede opvolging wordt gezorgd. En dat hebben we hier in Zeeland goed voor 

elkaar. Met Jan als nieuwe voorzitter en een voltallig bestuur kunnen we de toekomst 

met vertrouwen tegemoet treden. 

Kees de Wit bedankt Wim voor zijn werk als voorzitter. 

 

10  Rondvraag – wat verder ter tafel komt 

Vraag over emailadres. 

 

11  Sluiting (uiterlijk 21.30 uur) 

Mag ik u allen bedanken voor uw deelname aan deze digitale vergadering en het  

“after drankje” nemen we maar allemaal thuis. Voor we de computer sluiten wil ik toch 

nog even Nora extra bedanken voor het vele werk wat zij voor ons clubje doet. 

Hopelijk tot snel ziens. 

 

Voor verslag Xander & Nora 



Leden van Zeeland, die 50 jaar lid zijn van COM Nederland 

 

 

 

 

Dhr. Borgman, uit Axel.  

Hij is in 1950 opgekomen in Volkel; en hij heeft 23 

maanden gediend; waaronder in Curaçao. Zijn rang 

was KMR, reserve kapitein bij de Mariniers. 

Na zijn studie in Delft is hij is in Zeeuws-Vlaanderen 

komen werken bij de NSM. (Nederlandse Stikstof 

Maatschappij), later Yara in Sluiskil. 

 

 

 

 

 

 

Dhr. Vaessen, uit Vlissingen 

Dhr Vaessen, opgekomen in Doorn. 

Diensttijd van 1952 tot 1968. 

Hij heeft een term van 2 jaar in  

Nieuw Guinea gezeten. Manokwari, Hollandia en 

Woendi. In den Helder; onderzeeboten dienst als OO 

van Pol.  

Na zijn pensioen is hij sporthal beheerder geworden 

in Vlissingen. 

 

 

 

 

Dhr. J. Louwerse, uit Goes. 

Opgekomen Doorn. 

Juni 1954 tot 1956. 

Na 3 maanden opleiding naar N.N.G. daar tropen 

opleiding + Mitrailleur schutter. 

Biak, Woendi, Sorong, Manokwari, 

In 1992 terug geweest met 8 man; heeft toen een  

verslag gemaakt voor HouweZo. 

Marinier 2 ZM 

 

 



 

Dhr. N . Moes uit Oost Souburg.  

Opgekomen in Doorn 1960 - 1962 

Na 3 maanden naar N.N.G in Manokwari. 

Na de dienst Landbouwer, daarna in de 

plantsoenendienst. 

Was: 12 O.V.G. Marinier 2 Z.M. 

 

 

 

 
 

 

 

 Dhr. J. Bartelson; Oostburg 

Opgekomen in Rotterdam, september 1959. 

Hij is in Engeland, Denemarken en Nieuw 

Guinea geweest; dus een veteraan. 

Hij heeft de opl. Kikvorsman gedaan. Hij heeft 

als Korporaal na 6 jaar de dienst verlaten. 

In de burgermaatschappij is hij de metaalsector 

ingegaan. 

Hobby’s: bakken; tekenen en schilderen en nog 

veel meer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
UITNODIGING voor de 31E REUNIE in DOORN op 11 SEPTEMBER 2021 

 
 
Beste (oud) mariniers. 

 
 

Het Landelijk COM wil op 11 september 2021 een grote Reünie omgeven met sport en 
spel houden. Het zal een groot ( familie) feest worden. 
Alles wordt nu georganiseerd onder voorbehoud van de Corona ontwikkelingen. 

 
Het gehele programma met alle sport en spel onderdelen zetten we zo snel mogelijk 

op de website: www.zeeland.contactoudmariniers.com 
 

Het landelijk COM en het Zeeuwse COM hoopt met meerdere teams aan deze dag deel 
te kunnen nemen.  
Het ochtend programma start om 08.30 uur met aanmeldingen van de coaches en 

scheidsrechters en van de reüniegangers / familie. 
 

 

09.40 uur opening reünie op het netwerkplein of kantine VBHKAZ 

10.00 start sport en spel 

 
Ochtend junioren heren keuze uit : 
01 Kantelmuur;  02 Voetbal darts 
03 Bungee run;  03 Twistladder 

05 Basketbal;  06 Survivalbaan 
07 Handgranaat werpen  08 Hindernisbaan 

 
Aantal deelnemers is per onderdeel verschillend, dat kun je op de website zien. 

We moeten ook coaches en scheidsrechters hebben! 

 
Ochtend senioren : Jeu de boules, gemixt team mag per afd.  

Ochtend senioren heren: keuze uit2 onderdelen: 
Oriëntatieloop en pistoolschieten 
 

Dames competitie: 
*** Oriëntatie loop vanaf 10.00 uur 

*** Jeu de boules vanaf 10.00 tot 16.00 uur 
 

12.00 uur einde sport en spel van de ochtend 

 
11.30 tot 13.00 uur lunchmaaltijd op het sportveld voor deelnemers en toeschouwers.  

De COM deelnemers krijgen gratis lunch en BBQ. 
Alle andere familieleden / toeschouwers enz. betalen € 7,50 voor lunch en BBQ. 
 

http://www.zeeland.contactoudmariniers.com/


Op het netwerkplein bij de bartent is “doorlopend” gratis koffie en water vanaf 09.00 
uur.  

 
Middag en avond programma: 

13.15 uur vervolg sport en spel 
16.30 uur einde sport en spel 
16.15 uur reünie gehalte opvoeren in de kantine VBHKAZ 

17.45 uur prijsuitreiking. 
 

Muzikale omlijsting tussen 17.00 tot 19.00 uur 
 
Ongeveer 18.00 uur start de BBQ op het terras van de kantine VBHKAZ 

19.45 uur tap dicht 
20.00 uur einde reünie. 

 
Middag junioren heren keuze uit:   
** Highland games 

** Pistoolschieten 
** Touwtrekken 

 
Middag senioren: 
** Vervolg jeu de boules gemixt team 

 
Middag senioren heren:  Handboogschieten 

 
Recreatief familie: 
Basketbal 13.30 tot 16.00 uur 

Voetbal darts 13.30 tot 16.00 uur 
 

Wij gaan ervan uit dat we met voldoende deelnemers en supporters zijn zodat we er 
samen met een bus naar toe kunnen gaan. 
Het is heel moeilijk om nu al een prijs te bepalen, want met hoeveel personen zijn 

we? 
De prijs van de bonnen enz. weten we nog niet 

Het is vaag, maar in deze Corona tijd is niets zeker. 
 

Het belangrijkste is dat jullie van deze reünie met sport en spel op de hoogte zijn en 
dat je je kunt opgeven; zodat we toch al iets kunnen regelen en vastleggen! 
Verdere info volgt elke keer als wij ook weer wat meer weten! 

 
EIND JUNI WORDT DE BESLISSING GENOMEN VAN DOORGAAN OF NIET! 

 
Opgeven bij: 
Penningmeester.comzeeland@contactoudmariniers.com 

 
* Naam: 

 
* Welke keuze van de sport en/of spel onderdelen 
 

* Met hoeveel personen ga je mee? 
 

 
Met vriendelijke groet, 
Namens de evenementen commissie Afdeling COM Zeeland 

 
Dennis en Nora 

mailto:Penningmeester.comzeeland@contactoudmariniers.com


HERDENKING in VLISSINGEN 

 

Vanochtend, 4 mei 2021 met een delegatie van het COM, (Jan Eertink en Hans Blommaart ), 
AVOM en VOMI een herdenking met krans / bloemlegging gehad op de 
Noorderbegraafplaats van Vlissingen. In totaal waren we met zes personen (3 x 2).  
We hebben een krans geplaatst bij het Marine monument en een individuele roos bij de 
individuele graven van marinemensen en een bloemstuk bij het Indië / NNG monument. 
 
Op de onverwachte vraag of ik mee wil  
 gaan naar Vlissingen voor het 
leggen van een krans bij het Marine 
monument kan en mag ik geen nee 
zeggen; door afwezigheid van Tiede 
heb ik de honneurs waar mogen 
nemen, een eer ter vervulling dus.  

 
Op afspraak staat onze voorzitter Jan keurig op tijd 
aan de deur en vertrekken we naar Heinkenszand om 
de krans op te halen en rijden we zo door naar 
Vlissingen waar we eerst een verkennende ronde 
doen over waar en hoe we dit aanpakken, voor mij 
overigens de eerste keer hier, niet op de 
begraafplaats maar wel voor de herdenking. 
Omdat er ook een uitvaart blijkt te zijn gelijktijdig met 
ons is de start iets vroeger dan gepland, dus stappen 

we door en doen wat nodig is en op het verrassende verzoek van een echte veteraan krijg ik 
het commando tot het geven van de nodige bevelen. Memorabel is het 
wel, met mijn 64 jaar bijna de jongste van de 7 aanwezigen en dan mag ik 
dit doen! Alles is toch goed verlopen met dank aan de sobats. 

Omroep Zeeland bleek te zijn ingeseind en was dan ook aanwezig voor 
een stukje film en een radio interview met organisator Ben van deze 
bloemlegging, bij de rondgang plannen we het zo dat de uitvaart niet 
kruist met ons, wat keurig is geslaagd, zo blijkt dat waar een wil is ook 
een weg is.  

Gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat. 
Al met al weer een ervaring - en een herdenking rijker en dit alles in een 
zeer goede harmonie met de verschillende organisaties. 



HERDENKING in GOES. 4 mei 2021 

En dan naar de herdenking op de Grote Markt in Goes, hier 
staan we dan, samen met Peter Pellegrino en Hans 
Blommaart; We leggen een bloemstuk; waar vooraf onze 
burgemeester Margo Mulder met haar partner een 
kranslegging doet en na ons doen dit nog enkele andere 
organisaties. Waar het anders vol staat met bezoekers is de 
markt nu leeg en op zich is dit ook indrukwekkend.  

Hopen maar 
dat we het 

komende jaar weer wel met velen kunnen 
deelnemen. Ervaar deze dag vandaag als 
zeer waardevol, druk en ook geeft het een 
voldaan gevoel en het is o zo broodnodig om 
dit vol te houden en vooral uit te dragen, 
ieder jaar weer.  

Niets geeft meer waarde dan door en voor 
iedereen waar dan ook te gedenken en te 
herdenken. In veel toespraken zegt men 
altijd ‘zij die hun leven gaven’ maar ik denk 
net even anders, Zij die het leven is ontnomen. Dit moet je nooit vergeten. 

Dank vooral aan diegenen die aanwezig waren zowel fysiek als in gedachten bij deze dag. 

 
 

4 mei Herdenking in Oostburg 
 

Ondanks Corona ging de dodenherdenking in 
Oostburg gewoon door. Maar dan wel in een 
klein gezelschap en zonder publiek.  
Wel was het mogelijk om verspreid over de 
dag bloemstukken te leggen.  
Die avond waren we er met Stichting Comité 
4 Mei Oostburg.   
Bram Moerman  (oud UNIFIL veteraan) en ik 
(Xander Broekhaert) stonden als erewacht 
naast het monument. 
Natuurlijk allebei in gepaste kledij en ook wij 
hebben een krans gelegd. 
 
Het was sober maar niet vergeten. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welke marinier schrijft hier over zijn 
Hobby?? 

 
 
 

 



Toeren met de Goldwing.  

 
Wij zijn Jan en Hannie Schol. Wij wonen 
aan de Molenweg 4 naast de halve molen; 
dit is onze garage en hier staat onze hobby 
in: de motor.  
Het is een Honda Goldwing 1500/6 
cilinder, een echte toermotor gemaakt 
voor de lange afstand. Wij gaan elk jaar op 
vakantie naar een Goldwing treffen. Een 
Goldwing treffen is een samenkomst van 
Goldwing rijders die lid zijn van een club 
die bij de GWEF is aangesloten; dit is de 
Europese Goldwing Federatie. Elk land dat 
lid is organiseert één keer per jaar een 
treffen in hun land. Wij hebben dit jaar 3 treffen achter elkaar gedaan en dat was onze vakantie in 17 
dagen.  
Na maanden van voorbereiding zijn we op 10 juli 's morgens vertrokken. Het was later dan we 
wilden maar het kon niet anders omdat het de nacht ervoor erg had gestormd en geregend; er lagen 
veel takken op de weg wat fataal kan zijn voor een motorrijder.  
Het plan was om donderdagavond op het motortreffen in Tsjechië te zijn; dit was 1250 km,  
in Ostrava op een kasteel dat afgehuurd was door de Tsjechische Goldwing Club. Het was een heel 
zware rit, dat is het altijd de eerste dag; dan moet je nog zitvlees krijgen.  
Wij rijden al motor vanaf de tijd dat de kinderen nog thuis waren; Hannie op de motor met Michel 
achterop en ik met Mellanie achterop en een korfje erachter.  
Toen de kinderen de deur uit waren, hebben we een andere, grotere motor gekocht en zijn bij de 
Belgische Goldwing Club gegaan.  
We rijden ongeveer 2 uur of 200 km en dan stoppen we om te tanken, de benen te strekken en wat 
fris of een bak koffie te drinken.  
 
DONDERDAG 10 JULI ; de eerste 800 km ging als een vlaggetje, maar toen ging het stortregenen en 
binnen de kortste keren lag er 5 cm water op de weg en moest ik zorgen dat ik achter een paar 
vrachtwagens aan reed die het water van de weg af reden. Als het zo regent, kun je door je scherm 
op de motor niks meer zien en moet je er naast kijken; dit is zeer vermoeiend.  
Wij hadden nog geen tijd gehad om de regenkleding aan te trekken omdat de regen zo plotseling 
kwam. Na één uur rijden waren wij kletsnat. We zijn nog een half uur doorgereden nadat het droog 
was en toen moesten we toch eten en tanken.  
Hannie was doorweekt en heeft droge kleren aan gedaan in het invalide toilet van het restaurant. Dit 
was al in Polen; wij moesten nog ongeveer 350 km rijden. Na nog een wegomlegging van ongeveer 
50 km, omdat er een ongeluk gebeurd was op de snelweg, reden we Tsjechië in. Het was inmiddels 
donker en dat rijdt niet zo lekker.  
Om 22.45 uur waren we er en moesten we ons inschrijven. We werden welkom geheten door de 
voorzitter van de Tsjechische club, die toevallig bij de inschrijving stond; we kennen hem goed en 
dan wordt het meteen gezellig want we zagen ook nog veel bekenden.  
We moesten onze tent nog opzetten, dus vlug een goede plek gezocht (moeilijk in een donker bos). 
Nadat deze was opgezet met hulp van het licht van de motor, het luchtbed opgeblazen, de koelkast 
brandde (op gas) aan; nog een lekker pilsje gedronken en zijn gaan slapen.  
Dit was onze eerste dag 
 
 



VRIJDAG 11 JULI,  vandaag gaan we de camping en 
omgeving verkennen. We komen veel bekenden 
tegen; we hebben veel verhalen en belevenissen te 
vertellen. Sommigen zijn er al een paar dagen en 
kwamen van een ander treffen.  
 
ZATERDAG 12 JULI, we rijden met de toer mee naar 
het centrum van Ostrava; naar het gemeentehuis. 
We mogen met de lift naar het dakterras en hebben 
een zeer mooi uitzicht over de stad. 's Avonds is de 
prijsuitreiking; wij hebben de 3° prijs. De vraag ging 
over het aantal motoren en de afgelegde 
kilometers.  
 

ZONDAG 13 JULI, na het ontbijt breken we op. We gaan 3 dagen naar Slowakije. Daar zijn we nog 
nooit geweest. We hebben al een camping uitgezocht, maar je weet van tevoren nooit hoe deze er 
uit zal zien. Om 10 uur is alles ingepakt. Dan komt Risa vragen of ze met ons mee naar Slowakije 
mogen rijden om de dagen tot het volgende treffen op te vullen.  
Wij vinden het goed en na een half uur zijn ook zij ingepakt en kunnen we vertrekken. We moeten 
eerst nog tanken bij een tankstation in de buurt; dit gaat niet zo vlug want er is iets met de kassa.  
Dit was de eerste vertraging.  
Na een half uur rijden waren we nu met 6 personen; Johan en Wendy en de kinderen; broer en zus 
zaten in het zijspan. De route die ik had uitgestippeld ging naar Liptovsky-Mikula's. Dit is ongeveer 
400 km en ligt tussen de Hoge en de Lage Tatra; een gebergte in Slowakije.  
Na veel zoekwerk hadden we de camping gevonden; hij was nog mooier dan we hadden gedacht.  
De Mora Camping. We moesten inchecken; we hadden all inclusive met stroom. Wij hebben dit niet 
nodig maar de anderen wel (onze koelkast is op gas). Na de tenten te hebben opgezet, hebben we 
een rondje over de camping gedaan en hebben we ons georiënteerd.  
De camping ligt naast een groot meer, waar je van alles kon doen. Waterskiën, op een banaan achter 
een speedboot, surfen, parachute vliegen achter een boot en ook zwemmen. Super dus. De douches 
waren verouderd maar wel proper; dan is het voor ons goed. 
Toeren met de Goldwing; vervolg van het vakantieverslag van Jan en Hanny Schol.  
 
MAANDAG 14 JULI, deze dag een toer naar de bergen. Eerst naar de Lage Tatra. Ik had er meer van 
verwacht.  
 
DINSDAG 15 JULI,  een toer uitgestippeld naar de Hoge Tatra. Dit was beter. We konden via een pas 
naar de berg rijden. Naast ons stroomde een riviertje met kraakhelder water. We reden via 
slingerwegen naar boven tot we niet meer verder konden. We kwamen aan op een plateau.  
Met de lift van een skipiste konden we vanaf hier naar boven voor €13,00 p.p. en terug lopen; 
of € 16,00 betalen en dan kon je met de lift terug. Inmiddels was het slecht weer geworden; het 
begon te bliksemen en te donderen met heel veel regen. Met de lift naar boven was uitgesloten.  
Dan maar naar de skihut die open was en wat gegeten en gedronken. We zijn er gebleven tot het 
gestopt was met regenen. Daarna gingen we de berg af terug naar de camping. Vooral in de 
haarspeld- bochten was het goed opletten.  
Door de regen waren er allemaal stenen van de berg afgespoeld. Intussen was het riviertje naast de 
weg een rivier geworden en bruin van de grond die het meevoerde. Terug op de camping eerst maar 
eens een lekkere BBQ maaltijd gemaakt en een pilsje gedronken.  
 
WOENSDAG 16 JULI, we breken op en vertrekken naar Polen naar het Goldwing treffen in Wroclaw. 
Dit is ongeveer 500 km rijden en makkelijk te doen op 1 dag. We zijn wel met 6 personen. De zijspan 
en wij rijden over kleine wegen, dat duurt wel lang; maar toch waren we er om ongeveer 17.00 uur. 
Het was heel erg heet; nergens schaduw. We waren een dag te vroeg op het terrein. Het treffen was 



nog niet begonnen en wij moesten dus de eigenaar van het terrein (de plaatselijke golfclub) betalen. 
Op dit terrein was ook een automuseum met prachtige oude auto's en motoren. Helemaal mijn ding. 
We kwamen weer veel bekenden tegen, maar wat wil je ook. We zijn al 14 jaar lid van de Goldwing 
Club en dan ken je door heel Europa zoveel mensen; het is net een grote familie.  

 
DONDERDAG 17 JULI, een museum 
bezocht van de WOII, dit was wel 
heftig en maakte ook veel emoties 
los bij de groep die met ons mee 
gegaan was. Hierna hebben we een 
paar dagen diverse dingen gedaan 
en een beetje uitgerust.  
 
ZONDAG 20 JULI, ik had een route 
uitgezet via de E67, deze loopt 
vanaf Warschau in Polen tot Talin 
in Estland. Je denkt dit is een grote 
weg maar hij is net zo breed als de 
weg Oostburg-Zuidzande en het is 
er de hele dag file.  

MAANDAG 21 JULI, na een goed ontbijt zijn we vertrokken richting de Baltische kust, naar Kuldiga. 
Hier is de breedste waterval van Europa, deze is 250 meter breed maar omdat het zo weinig 
geregend had niet zo spectaculair. We hebben foto's gemaakt en daarna een camping gezocht.  
 
DINSDAG 22 JULI, vandaag richting Riga. Dit is de hoofdstad van Letland. Een hele mooie stad. Hier 
hebben we lekker gegeten en zijn we weer vertrokken richting Estland.  
 
WOENSDAG 23 JULI, vandaag richting Otepa. Het was 350 km rijden. Daar hebben we 8 uur over 
gedaan, maar we hebben wel veel wegwerkzaamheden gezien en stoplichten gehad. In Otepa 
aangekomen, kwamen we op het terrein van de Olympische Winterspelen van 2002. Dit was een 
prachtige locatie. Alles leek wel nieuw; zo goed was het onderhouden. Douches, wc, sauna enz. Een 
groot terrein was afgehuurd door de Finse en Zweedse Goldwing Club samen. We hebben er onze 
tent opgezet en een lekker potje gekookt en een spelletje risk gespeeld.  
 
DONDERDAG 24 JULI, deze ochtend werden we om half 9 gewekt door geweerschoten. We waren 
nieuwsgierig waar deze vandaan kwamen en zijn gaan kijken. Dit kwam van de biatlonbaan. Daar 
waren de Russische, Poolse, Tsjechische en Noorse ploegen aan het oefenen voor de Olympische 
Winterspelen. We hebben het Olympisch dorp bezocht. Dat was wel leuk. Ook moet je 
boodschappen doen. Dit deden we in de supermarkt met de toepasselijke naam Maxima. En weet je 
welk bier ze daar verkopen? Alexander pils.   
 
VRIJDAG 25 JULI, na een dagje rust een toer gemaakt naar Tartu. Dit is een oude plaats die buiten de 
verwoesting van de WOII is gebleven.  
 
ZATERDAG 26 JULI,  vroeg uit de veren, tent opgeruimd, ingepakt en afscheid genomen. De eerste 
250 km met de Tsjechische ploeg meegereden omdat zij de weg goed kenden. Ze reden langs de 
Russische grens, dat was sneller. Ik wilde die dag 1000 km rijden maar dat lukte niet. We bleven 
steken op ongeveer 50 km van Warschau af in Polen.  
 
ZONDAG 27 JULI, na een goede nachtrust richting huis vertrokken. Onderweg nog een grote 
regenbui gehad maar nu hadden we onze regenkleding wel aan. Op een motor is er eigenlijk geen 
slecht weer, wel slechte kleding. Bij een tankstation zag ik dat ik geen dimlicht meer had. Toen heb ik 
de koplamp afgeplakt en zijn we met groot licht naar huis gereden. De lamp verblindde niemand en 
ik kon nog genoeg zien.  
Totaal 6200 km gereden. 



Contact Oud-Mariniers schietvereniging afdeling Zeeland 
Opgericht op 18 januari 1970 
Inschrijving bij de K.v.K. te Middelburg onder nr.: 40309781 
Aangesloten bij de K.N.S.A. onder nr.: 9100 
IBAN: NL17INGB 0003371725, t.n.v. pen. mr. COM sv. te Vrouwenpolder. 
 

                       Secretariaat: G. Toerse, Ritthemsestraat 131 4389 TE Ritthem 
    Tel: 0118-465552 Mobiel: 0640156547 

    E-mail: secrcomsvzld@gmail.com  

              
 
 
 

Geachte leden van COM Zeeland, 
 
Het ledenbestand van de COM-schietvereniging Zeeland bestaat uit oud-marinemannen en 
burgers. Statutair moet de verhouding hiervan minimaal 51% : 49% bedragen.  Deze 
verhouding komt in gedrang. Om het voortbestaan van de vereniging te garanderen hebben 
wij een aanwas van dienende en oud-mariniers en marinemensen nodig. De mogelijkheid 
bestaat om volledig lid te worden, ondersteunend lid of donateur. 
 

Een volledig lidmaatschap kost € 180,- p/j; dit is € 15,- p/maand. 
In dit bedrag is de eerste keer niet inbegrepen het inschrijfgeld € 30,-; en de aanmelding bij 

de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie € 35,-.  
 

Een ondersteunend lidmaatschap kost € 20,- p/jaar, en dan mag je 4 maal p/j komen 

schieten. 
 

Het lidmaatschap als donateur kost € 10,- p/jaar. Daarmee ondersteun je het ledental van 

de marine, wat noodzakelijk is voor ons voortbestaan. 
 
Ons verzoek is overweeg eens een van de drie bovenstaande mogelijkheden om het 
voortbestaan van het COM sv. Zeeland te verzekeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanmelding via de secretaris: 

secrcomsvzld@gmail.com 
 

 
Groet. 
Het bestuur 

mailto:secrcomsvzld@gmail.com


 
 

 

Nota  
Voor de vrijwillige bijdrage 

 COM ZEELAND 2021  
 

Ad:  € 20,00 
 

Op rekening: 

NL66 INGB 0002 2575 74 
T.n.v.: Contact Oud Mariniers afd. Zeeland 
 
Met vriendelijke groet, 
Wim van der Meer 
Penningmeester COM Zeeland 
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We verkopen & verhuren / controleren 

AED’s, Blusmiddelen, EHBO koffers etc. etc. 
Mail: info@simedi.nl 



COM Zeeland


