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Van de voorzitter                Augustus 2022  
 
Na een goed bezocht Vrijheidsdefilé in Wageningen op 5 mei was er de Koffiemorgen met buffet op 22 mei en 
op 11 juni stond de Mariniers dag in Biddinghuizen op het programma. Deze dag was voorheen de ’reünie 
omgeven met sport en spel’. Ook deze Mariniers-dag werd goed bezocht en kunnen we terugkijken op een heel 
geslaagde reünie en zijn Gerrit Goudkade en Jeff MacMootry op deze dag tot Erelid benoemt. 
Na de Nationale Veteranen dag (NVDAG) in Den Haag zijn we bezig met het organiseren van verdere 
activiteiten voor na de vakantieperioden. Voor de rest gaat het project “Stip op de horizon” gestaag verder.  
Ook moeten we verder op zoek naar bestuursleden. De huidige penningmeester Dick Zijlstra heeft aangegeven 
na de eerstvolgende ledenvergadering in maart 2023 na 10 jaar te stoppen en is de vacature voor algemene 
ondersteuning nog steeds niet ingevuld. Dit baart mij grote zorgen en is de continuïteit van het COM Utrecht 
wederom in gevaar. Als het zo doorgaat zijn we na maart 2023 nog maar met 3 bestuursleden en zitten we 
wederom in de problemen. Een oproep voor nieuwe bestuursleden en andere openstaande vacatures staat op 
de website en is per mail toegestuurd aan eenieder met een mailadres. 
 
Mededelingen vanuit de ledenraad. 
OP 30 juni heeft er een ledenraad plaatsgevonden en zijn de volgende punten besproken. 

1. -  De voortgang aangaande de Stip op de horizon (SODH) en zijn we aangekomen in een volgende fase.  
Het traject   
SODH drijft op de verschillende brainstormsessies – met afdelingen, onderafdelingen en identiteitsgroepen – 
en alle andere verkregen input. Om te kunnen blijven bestaan moet de vereniging toegevoegde waarde leveren 
en daarbij ook groeien. En dat gaan we doen door te zorgen voor een duidelijk doel, een sterk merk en een 
duidelijk verhaal. En door verwachtingen waar te maken. Zie verder onder SODH 
 

2. -  In de ledenraad is de benoeming tot kandidaat-bestuurslid algemeen besproken en is Ed Bergman 
benoemd tot Bestuurslid Algemeen voor een periode van 3 jaar. 

3. -  Door de identiteit groep IMCO was een verzoek gekomen om op de Veteranendag in de fanionwacht 
de groene baret te mogen dragen. Na diverse op en aanmerkingen van diverse ledenraden is na 
stemmen middels handopsteken waarbij we rekening moeten houden met het feit dat voorzitters van 
afdelingen/identiteitsgroepen meer stemmen hebben, afhankelijk van de grootte van hun afd./idg..  

 
Er konden 98 stemmen worden uitgebracht. Het voorstel krijgt de steun van de voorzitters van Zuid-Holland, 
Overijssel, IMC, IMSO, Gelderland, Noord-Holland, Limburg en Noord-Brabant. Samen met de steun van 9 
overige leden van de ledenraad komt het aantal voorstemmen uit op 77. Het aantal tegenstemmen bedroeg 
21. Daarmee is het verzoek van de IMCO aangenomen. 
 

4. -De NVDAG is besproken. Er waren enkele leden die bezwaar maakte dat er niet-veteranen mee liepen 
in het defilé op de Nederlandse Veteranendag. 
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5. -Ook is aan de orde geweest dat er leden waren die zich hadden opgeven voor Wageningen, de 
Mariniers dag en de  NVDAG die niet kwamen opdagen zonder afmelding. Dit kost de vereniging 
onnodig geld. Als men is verhinderd na aanmelden moet men dit doorgeven.  

 
6. - Voorstel (uitbreiding) kledinglijn.  

Groene polo met korps wapen en evt toevoeging van de afdeling, zwarte spijkerstof / cargo broek met zwarte 
riem en groen Bomber-jack en zwarte hoge schoenen. hoge schoenen. Het tenue is nog een voorstel en moet 
door de leden ( LR ) nog goedgekeurd worden in de eerstvolgende ledenbijeenkomst van de afdelingen. Het 
voorgestelde pilot tenue komt ook te spraken in het project SODH. 

 
Lief en Leed COM Utrecht. 
Hoe vreemd kan het lopen. In deze rubriek staat eigenlijk nooit iemand die 
ziek is. Er komen ook geen meldingen binnen bij het bestuur. Maar wat is nu 
het geval. Onze eigen coördinator Lief en Leed, Dave Oltmans heeft op 12 juli 
jl. een hartinfarct gekregen. Er is een stent geplaatst en hij heeft ‘een bak 
met pillen’ gekregen. Het gaat momenteel redelijk met hem. Hij is thuis in 
afwachting van een operatie voor een omleiding. Wij hebben hem een kaart 
gestuurd en de secretaris heeft hem  i.p.v. een  fruitmand een Indonesisch 
Kookpakket overhandigd om aan te sterken. Wij wensen hem geduld en een 
goed herstel.  
 

Het bestuur kreeg ook te horen dat Dick Breeuwer de 4daagse heeft gelopen en na een 
geslaagde 4daagse (voor de 11e keer meegelopen dus het Gouden Kruisje met kroontje) 
kwam hij met Covid naar huis. Hij kreeg er een longontsteking over heen en moest 
worden opgenomen in het ziekenhuis. Gelukkig is hij weer thuis. Ook hem hebben wij 
een kaart gestuurd en de secretaris is bij hem langs gegaan om een fruitmand af te 
geven. 
 
Bovenstaande verhalen geven precies weer wat we met Lief en Leed willen bereiken. 
Daar hebben wij jullie hulp bij nodig. 
 

Mannen, laat jullie partners ook de nieuwsbrieven lezen zodat ze weten dat als jij ziek 
bent of er niet meer bent zij een bericht moeten sturen naar de afdeling . 
 
Dan kan de coördinator en/of het aanspreekpunt actie ondernemen en contact opnemen of langs gaan. 
 
Juist daarom hebben we op dit moment voor onze afdeling nog 2 personen nodig als aanspreekpunt / 
contactpersoon. Eén voor de regio Amersfoort en één voor de regio Veenendaal e.o. die ons kunnen 
ondersteunen.  
We zijn dan ook op zoek naar leden die tijd hebben om onze ogen en oren te zijn en een bezoekje kunnen 
brengen aan een oud en of actief dienende marinier die in zwaar weer terecht is gekomen, in de lappenmand 
zit of misschien iets leuks heeft te vieren.  
Kosten voor een presentje worden (in redelijkheid) natuurlijk, na overleg van de nota vergoed.   
Voor informatie kunt u natuurlijk contact op nemen met de coördinator L & L Dave Oltmans 06-25388873        
E: daveoltmans@ziggo.nl of bij één van onze bestuursleden. 
 
Vacatures 
Zoals we eerder aangegeven hebben zijn we een vereniging die in beweging en blijven we zoeken naar nieuwe 
bestuursleden om het voortbestaan van COM Utrecht mogelijk te maken. Nieuwe bestuursleden die willen 
meedenken en meewerken om van het COM, en met name COM UT, een vereniging te maken waar je graag 
naar toe wilt en waar je invloed uit kunt oefenen op het beleid en het bedenken van activiteiten die aansluiten 
bij wat uw interesses zijn. Dus wacht niet langer en neem contact op. Laat horen wat je wilt en hoe jij dat zou 
willen aanpakken.  
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De functie van algemene zaken/ activiteiten is nog steeds vacant. Vooral deze functie is zeker belangrijk omdat 
er gezamenlijk activiteiten moeten worden bedacht en opgezet om de leden iets te kunnen bieden. In de vorige 
nieuwsbrieven zijn deze oproepen al eerder geplaatst, maar heeft dit alsnog geen reactie opgeleverd. 
 
Ook moeten we op zoek naar een penningmeester. De huidige penningmeester Dick Zijlstra heeft aangegeven 
na de eerstvolgende algemene ledenvergadering in maart 2023 na 10 jaar echt te stoppen.  
Je hoeft geen echte boekhouder te zijn en je staat er niet alleen voor, maar internetbankieren is wel een must. 
Dus meld je aan voor de functie van penningmeester. En kom ons versterken. 
 
We willen allemaal COM lid zijn en blijven. We verwachten van een afdeling dat zij werkzaam zijn voor de 
afdeling maar dat lukt niet met een half bestuur. 
Nogmaals: Als we wederom allemaal achteroverleunen om te kijken waar het schip gaat stranden, kan ik u 
weer melden dat het COM afdeling Utrecht niet verder kan met 3 bestuursleden.   

Dus meld je aan om mee te besturen zodat we verder kunnen. 
 
Voor informatie en vragen:  comutrecht@gmail.com 
Secretaris;       Piet van Geresteijn   06 -15 89 18 67 
Penningmeester;  Dick Zijlstra     06-27 37 53 38 

Coördinator L&L; Dave Oltmans: 06 25 38 88 73   daveoltmans@ziggo.nl 

 
 

Nieuwsbrief van het hoofdbestuur  COM 2022/010  via mailchimp. 
(Voor hen die geen email adres heeft en dus deze nieuwsbrief niet per post krijgt.) 

 

SODH.  ( Stip op de horizon ) 
In 2025 de aantrekkelijkste vereniging voor alle mariniers! 

 Processchema 

 
 
In de vorige nieuwsbrief per email heb ik u bijgepraat over de kernwaarden van onze vereniging. In deze 
nieuwbrief neem ik u mee naar de positionering, oftewel: wat zijn onze unieke kenmerken en welke voordelen 
hebben wij te bieden? 
 
Unieke kenmerken 
De unieke kenmerken van het COM komen voort uit de periode die achter ons ligt. Dat is min of meer een 
samenvatting van alle input die we hebben verkregen uit o.a. de brainstormsessies. En let op, dit zijn dus niet 
de huidige kenmerken maar de kenmerken die we graag in de toekomst willen hebben, het betreft dus een  

mailto:comutrecht@gmail.com
mailto:daveoltmans@ziggo.nl
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Ambitie: 
• De beste ontmoetingsplaats, zowel digitaal als fysiek 
• De grootste militaire vereniging 
• Breedste scala aan activiteiten 
• Beste zorgcomponent 
• Meest maatschappelijk en lokaal betrokken 
• Hechtste band met korps mariniers 
Voordelen 
Voor een vereniging is het altijd lastig om te bepalen wat de voordelen nou eigenlijk zijn. We hebben gekeken 
vanuit het perspectief waarom mariniers lid willen worden en blijven. Waar zit de motivatie? Vanuit de theorie 
zijn er dan een 4-tal geschikte motivatoren onderkend: betrokkenheid, resultaatgerichtheid, persoonlijke 
ontwikkeling en materiële gerichtheid. Deze motivatoren zijn ingekleurd aan de hand van alle verkregen input. 
Ook hier betreft het weer een ambitie: 
Betrokkenheid 
Je vindt bij het COM kameraadschap en gezelligheid. Het is een ontmoetingsplaats waar je andere mariniers 
kunt treffen. Het is ook een plek waar je zorg kunt verkrijgen of waar je een bijdrage kan leveren door voor 
anderen te zorgen. Het COM biedt veel mogelijkheden om maatschappelijk te kunnen bijdragen. 
Resultaatgerichtheid 
Het COM is altijd in beweging en er zijn jaarlijks tientallen projecten die tot een goed einde gebracht moeten 
worden. Er is voortdurende behoefte aan kartrekkers voor langdurende maar ook kortlopende projecten. 
Persoonlijke ontwikkeling 
Het COM is een grote organisatie waar je jezelf kan ontwikkelen. Er zijn voldoende plekken beschikbaar om je 
te ontwikkelen als bestuurder of coördinator. Er zijn ook regelmatig allerlei tijdelijke rollen vacant.  
Materiële gerichtheid 
Het COM heeft een groot extern netwerk. Door de diverse contacten met commerciële partijen en andere 
organisaties kan men via het COM van allerlei voordelen genieten. 
Ambitie 
Bovenstaande kan worden samengevat in een ambitie statement. Waar willen we naartoe? Wie of wat willen 
wij zijn? 

“Het COM is de grootste, beste en meest actieve ontmoetingsplaats voor alle mariniers. Een maatschappelijk 
relevant platform waar mariniers niet alleen kameraadschappelijke gezelligheid vinden maar ook voor elkaar en 

voor anderen kunnen zorgen. Met een solide organisatiestructuur waar altijd behoefte is aan betrokken en 
resultaatgerichte kartrekkers. Wij bieden onze leden toegang tot en korting op diverse interessante diensten en 

producten” 
Saamhorigheid – Kameraadschap – Staan voor elkaar – Binding. 
Ik wil er u nogmaals op wijzen dat we er zijn voor alle oud- en actief dienende mariniers binnen onze afdeling 
en dus ook voor degenen die niet meer in staat zijn om aan activiteiten deel te nemen. We proberen eenieder 
actief te betrekken, maar als u in uw omgeving weet dat er Sobats zijn die door ziekte zijn geveld of op andere 
wijze niet in staat zijn het contact te onderhouden meldt dit dan aan één van de contactpersonen, of aan het 
bestuur afd Utrecht. Ook kunt u nu hulp vragen of contact zoeken via het servicepunt Mariniersassociatie. 
Deze is te bereiken via telefoon nr 088 956 3906 op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur. Zie ook Houwe Zo 
december 2021 bladzijde 5. 
Tot zover. In de volgende nieuwsbrief neem ik u mee naar de volgende stap en dat is creatie.   
Derk Wisman 
Vicevoorzitter 
 
Oproep.   
(POC=Person Of Contact) Iemand voor het begeleiden van rondleidingen op de VBHKAZ  
In onze vorige nieuwsbrief en in “Houwe Zo” is er een oproep geplaatst voor een Contactpersoon voor het 
begeleiden en organiseren van een rondleiding in de VBHKaz. Nadat er geen respons is gekomen heeft Dave 
Oltmans aangegeven dit op zich te nemen, maar door omstandigheden moet Dave voorlopig een stapje terug 
doen (zie ook Lief en Leed).  
De oproep heeft gewerkt. Afgelopen week heeft een van de leden gereageerd en inmiddels hebben we hem 
contact laten leggen met de kazerne adjudant om het naadje van de kous te horen te krijgen. Hopelijk is er 
spoedig weer een bezoek mogelijk aan de VBHKAZ. Wij zullen u op de hoogte houden. Voor vragen :  
comutrecht@gmail.com 

mailto:comutrecht@gmail.com
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REMEMBRANCE SUNDAY. 13 november 2022  OPROEP VOOR EREWACHT 
Zoals elk jaar zal er wederom stilgestaan worden bij het einde van de 1e wereldoorlog 11 november 1918. De  
opkomst bij deze herdenking van oud-mariniers en andere legeronderdelen was in 2021 goed en we hopen dat 
het dit jaar 2022 ook het geval zal zijn. Dit natuurlijk onder voorbehoud i.v.m Coronavirus.   
Na de geplande ceremonie zal er wederom bloemen geplaatst worden bij het Korea monument (1950-1953) 
ter nagedachtenis van de 5 omgekomen Utrechtse militairen.  Wij hopen u op 13  november te kunnen 
ontmoeten en zullen indien noodzakelijk onderling de 1.50m handhaven. Verzamelen om 11:30 uur bij de 
ingang na de Algemene Begraafplaats Soestbergen, Gansstraat 167, 3582 EG Utrecht. De herdenking zal om 
12:00 uur plaatsvinden. Wel even aanmelden bij onze secretaris. comutrecht@gmail.com.  
 
STICHTING INDIE MONUMENT. 
Op zaterdag 17 december  2022 zal wederom een bijeenkomst worden gehouden door  STICHTING INDIE 
MONUMENT UTRECHT. Erehof  Prinsesselaan 2, 3583 GZ  Utrecht. Dit ter herdenking van de 52 omgekomen 
mannen in Nederlands Indië en Nederlands Nieuw Guinea in de periode 1945 – 1962. 
Hoe het een en ander gaat verlopen is nog niet bekend maar het zal zeker anders zijn. Zo gauw we meer 
informatie hebben laten wij dit weten via de email of via de website. 
 
Vooruitblik 2022.   Dit alles ondervoorbehoud. 
Maand Datum Planning aktiviteit  

Juni - september 25 juni tot 10 sept Walk4veteranen Zie ook internet 

Oktober Vrijdag 21e Bezoeken  VST Opgeven vanaf heden 

November Zondag de 13e  REMEMBRANCE SUNDAY  Oproep vormen erewacht 

November Zaterdag de 26e  BBQ t.g.v.Korpsverjaardag  

December Vrijdag de 9e Kranslegging Oostplein  

December Zaterdag de 10e Korpsverjaardag  357e   

December Zaterdag de 17e Herdenking Indië Monument Oproep vormen erewacht 

    

2023    

Januari 2023 Zondag 15e Nieuwjaars bijeenkomst locatie nog bepalen 

februari 2023  Jeu de Boules morgen in Zeist  

Maart 2023  Algemene Leden vergadering  

 

Bezoek aan Stichting Veteranen Search Team 

Maar stel je eens voor: 

VERMIST  
 

Je kind, je broer, je oude vader/moeder, jouw beste vriend/vriendin wordt vermist. Wat gaat er dan door je 
heen en wat moet er dan gebeuren. 

 
De politie is dan de aangewezen instantie die de leiding op zich neemt om de zoektocht te leiden en te 
organiseren. Maar bij grootschalige en langdurige vermissingen kunnen zij dat niet alleen. 
Daarvoor kan men tegenwoordig de hulp inroepen van het Veteranen Search Team (VST).  
De Stichting VST stelt zichzelf tot doel om van grote toegevoegde waarde te zijn voor de o 
De Stichting Veteranen Search Team is een vrijwilligersorganisatie met 2000 getrainde vrijwilligers. Dankzij hun 
ervaring als (oud) militair en/ of overig geüniformeerd beroep hebben deze vrijwilligers beroepsmatige 
discipline en een andere kijk op het terrein. 
 

Het doel van het VST is een actieve bijdrage leveren tijdens zoekacties naar vermiste personen en/of 
goederen onder leiding van de Politie. Het VST is een stichting in stand gehouden door Veteranen, 
oud Politiemedewerkers, verpleegkundigen, brandweerlieden en overige geüniformeerde beroepen. 
Allen op vrijwillige basis. 

Respect, kameraadschap en discipline is onze basis. Mede door ervaringen opgedaan in crisisgebieden weten 
we wat met gedisciplineerd teamwork bereikt kan worden.  
 
Wij hopen natuurlijk dat de inzet beperkt blijft maar mocht het nodig zijn zullen we er altijd staan 

mailto:comutrecht@gmail.com
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Het VST organiseert minimaal 6 trainingsdagen om iedere vrijwilliger up-to-date te houden. De trainingsdagen 
bestaan uit een mix van theorie en praktijk. Naast de trainingsdagen zijn er diverse ontmoetingsmomenten om 
een inzet te evalueren of sociaal samen te komen. 
Bij een urgente vermissing is het VST in staat om binnen 2 uur een zoekactie te ontplooien. Zij kunnen al 
assistentie verlenen in de planningsfase van een zoekactie en bij het opstellen van een kaartplan met 
bijhorende strategie waarbij het VST verschillende specialistische elementen direct kunnen inzetten of juist 
achter de hand houden. 
 
Waarom gaan wij van COM Utrecht bij hen op bezoek.  
De thuisbasis van het VST bevindt zich op de defensiekazerne, Walter Sacree Kamp, te Huisterheide (UT). Gelet 
op de het feit dat de vrijwilligers allemaal oud-militairen of voormalig van politie of andere overheidsdiensten 
zijn is het voor ons als oud-Mariniers interessant om te weten te komen wat ze doen en hoe ze dat doen. Het 
VST zal een presentatie geven op hun “Command post”.  
 
Voor 21 oktober hebben wij de exclusieve afspraak gemaakt om met een groep geïnteresseerde leden van 
onze vereniging bij hen een bezoek te brengen, koffie te drinken een presentatie te krijgen over het reilen en 
zeilen van het VST en het bekijken van o.m. de (geavanceerde) materialen waarmee zij hun werk kunnen doen. 
Er zijn aan dit bezoek geen kosten verbonden. Let wel. Er kunnen maximaal 60 personen aan deelnemen. Om u 
aan te melden kunt u zich vanaf heden tot uiterlijk 15 oktober aan melden bij: 
Piet van Geresteijn, secretaris van de afdeling via het emailadres: comutrecht@gmail.com  onder vermelding 
van Naam, voornaam en legitimatiebewijs nummer (rbw of paspoort).  
Nb. De datum en tijd van de aanmeldingsmail bepaald wie er mee kunnen. Als er sprake is van een veelheid van 
aanmeldingen is een volgend bezoek een mogelijkheid. (We willen zoveel als mogelijk leden de gelegenheid 
bieden om met het VST-kennis te maken. 
 
 
Bestuur 

Voorzitter Gert krijger 06 22 72 58 37 G-krijger@kpnmail.nl 

Secretaris Piet van Geresteijn 06 15 89 18 67 comutrecht@gmail.com 

Penningmeester Dick Zijlstra 06 27 37 53 38 dickzijlstra@hotmail.com  

webmaster Gert Krijger 06 22 72 58 37 g-krijger@kpnmail.nl 

Algemene ondersteuning Vacant   

Coordinatie L & L Dave Oltmans 06 25 38 88 73 daveoltmans@ziggo.nl 

Ledenraad Gerrit Goudkade 06 54 94 10 76 goudkade@freeler.nl 

Ledenraad Dick Breeuwer 0343 57 85 53 dickenbirgitta.breeuwer@kpnmail.nl 

  
Lief en Leed 
 

                 Deelgebieden 
Utrecht stad Dave Oltmans 06 25 38 88 73 Schapendrift 2   3705 ME  Zeist 

Maarsen e.o Ruud Zwart 0346 263604 Stinzenlaan Zuid 224  3621 TH Breukelen 

Vianen - Lrxmond e.o Dick van Noordenne 0347-341984 Het Slyk 2  4133 EA Vianen 

Amersfoort Vacant   

Doorn e.o. Harry Breevoort 0343 75 6959 Dwarsweg 3   3959 AC Overberg 

Veenendaal e.o. Vacant   

Nieuwegein - Houten e.o Gerrit Goudkade 06 54 94 10 76 Porta Basilica 78  3995 ZB Houten 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:comutrecht@gmail.com
mailto:dickzijlstra@hotmail.com


CCOM Utrecht/ Nieuwsbrief jaargang 10    nr 3  augustus 2022                       opl  159 Pagina 7 

November = BBQ t.g.v. de Korpsverjaardag / jaarfeest 
 

Ter ere van het 357e jarig bestaan van het Korps Mariniers 
nodigt het bestuur van de afdeling Utrecht u uit voor een 
BBQ. Middag / avond op  26 november 2022 
 
Bij: BBQ-restaurant “De Heuvelrug” 
Scherpenzeelseweg 45a te Leersum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanvang 17.00 uur 
De kosten voor deze BBQ bedragen slechts €20.00 pp all-in! 

Dit voor leden van afd. Utrecht en partner. 
 
Niet-leden afdeling Utrecht betalen €45,00 pp. Aanmelden door overschrijving van het 
bedrag uiterlijk 1 november op rekening nr: NL93INGB 0001337431 ten name van 
Penn. Contact Oud Mariniers prov. Utrecht. 
 

Maximaal 110 deelnemers en vol = vol. 
 

Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door het veteranenfonds. 
 


