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Voorwoord. 
 
Eerste gezamenlijke reünie een groot succes 
 
Op 14 oktober 2015 hebben wij voor de eerste maal met groot 
succes onze eerste gezamenlijke reünie gehouden met onze 
collega’s van zowel het dienstvak Geschutmaker, Torpedomaker 
en de daaruit ontstane dienstgroep WDW (wapen technische 
dienst werktuigtechnieken). 
Velen van u hebben jaren geleden de Koninklijke Marine verlaten 
en zijn hun eigen weg gegaan. 
De Koninklijke Marine is na uw vertrek ook veranderd. 
Er zijn nieuwe schepen gekomen, de reizen zijn veranderd en de 
gehele defensieorganisatie is anders geworden dan bij u bekend 
is, om zo maar enkele feiten te noemen. 
Velen van u hebben nog het beeld van de Defensie organisatie 
zoals het was toen u actief militair was. 
Ook willen wij in deze nieuwsbrief een beeld geven zoals de 
situatie nu is, en waar wij als reünie vereniging mee te maken 
hebben, zodat u ook een voorstelling kunt maken waarom wij 
bepaalde gegevens (tijdig) van u nodig hebben om onze reünies 
te blijven organiseren. 
In deze nieuwsbrief willen wij u ook informeren over het hoe en 
waarom van de samenvoeging van onze dienstvakken, onze 
samenwerking met de FOVAM en hoe het een en ander 
financieel gerealiseerd is  geworden. 
 
 Wij als bestuur hopen onze gezamenlijke reünies nog lang te 
mogen en kunnen organiseren. 
 

Hoe is het samengaan van de  reünies Geschutmaker, Torpedomaker en WDW ontstaan 
  
Tot voor kort hielden beide dienstvakken hun eigen reünies, totdat het toenmalige bestuur van de 
Torpedomakers aankondigde te stoppen met het organiseren van hun reünies. 
Bij de Geschutmakers was eerder al besloten dat als het deelnemersaantal beneden een bepaald verwacht 
baar aantal zou geraken, het (onder andere ook financieel) moeilijker zou worden om een reünie te blijven 
organiseren. 
Veel oud collega’s van beide dienstvakken vonden het jammer als de reünies zouden verdwijnen. 
Samengaan was de enige oplossing om de toekomst van onze reünies te waarborgen en tevens de 
dienstgroep WDW die in de jaren ’70 is ontstaan door de samenvoeging van GSMKR en TPMKR ook  een 
platform te bieden waar zij oud collega’s kunnen ontmoeten.  
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Het ontstaan van de dienstgroep WDW: 
 
Met de komst van de nieuwe schepen in de jaren 70 zoals de GW Fregatten en daarna de Standaard fregatten 
met de daarbij behorende nieuwe bewapening, ontstond voor de CZM organisatie de vraag naar een nieuwe 
Wapentechnische organisatie. 
In 1974 is de eerste gezamenlijke eerste vakopleiding EVO GSMKR/TPMKR gestart en tegelijkertijd de eerste 
gezamenlijke korporaals opleiding VVO GSMKR/TPMKR. 
Deze opleidingen hadden een heel andere structuur dan de voorgaande EVO en VVO. 
Wat de VVO betreft was deze ook veel langer dan de gebruikelijke opleiding tot KPLGSMKR en KPLTPMKR. 
Ook de inhoud was wezenlijk anders dan men gewend was. 
Nieuwe vakken zoals elektronica, radartechniek , servo-technieken alsmede wiskunde, natuurkunde 
werktuigkunde om maar een paar te noemen deden hun intrede. 
Deze samenvoeging  was het eerste begin van wat een paar jaar later de Wapen Technische Dienst 
werktuigtechniek (WDW)is geworden.  
Om deze reden is dan ook de dienstgroep WDW aan onze reünievereniging toegevoegd. 
Door de samenvoeging van beide dienstvakken, is ook het werkterrein sterk veranderd. 
Zo werden de Geschutmakers ook geplaatst op de onderzeeboten en kon je de Torpedomakers op de 
bovenwaterschepen in het geschut terugvinden.  
Bij de Wapenelectronica monteur (WEMNT) en Radioradarmonteur (RRMNT) is een soortgelijke samenvoeging 
geweest en daaruit is toen de dienstgroep WDE ontstaan.  
Later is door de samenvoeging van de dienstgroepen WDW en WDE de dienstgroep WDS  
(Wapentechnischedienst scheepstechnieken) ontstaan. 
In 2014 zijn de Wapentechnische dienst (WD) en de Technische dienst (TD) samengevoegd tot één Technische 
dienst TD.  
 

Voorwaarden en voorzieningen voor 
reünieverenigingen  vanuit de huidige 
Defensieorganisatie 
  
In 2010 zijn door Defensie nieuwe richtlijnen voor 
reüniefaciliteiten opgesteld. 
In het kort komt het hier op neer dat een 
reünievereniging als rechtspersoon met volledige 
rechtsbevoegdheid ingeschreven moet zijn bij de 
Kamer van koophandel.  
Hierbij horen de nodige notariële handelingen 
alsmede het  hebben van statuten en huishoudelijk 
regelement. 
Als reünieverenigingen voldoen aan deze eisen 
kunnen zij in aanmerking komen voor een financiële 
ondersteuning vanuit Defensie, alsmede het kunnen 
gebruikmaken van een Defensielocatie met 
bijbehorende horeca voorzieningen. 
U begrijpt wel dat hieraan kosten verbonden zijn die 
wij als bestuur niet zelf kunnen dragen. 
Daarom zijn wij continu op zoek naar mogelijkheden 
om  uw eigen bijdrage aan onze reünies zo laag 
mogelijk te houden en hebben wij ons om aan de 
eisen die Defensie aan reünie verenigingen stelt 
aangesloten bij 
De Federatie van Organisaties Voormalig & Actief 
dienend Marinepersoneel (FOVAM)  .  
Hierover meer verderop in deze nieuwsbrief. 
  
 

Aansluiting bij de FOVAM 
  
De FOVAM is een overkoepelende organisatie die 
bemiddelt  tussen de reünieverenigingen en de 
Defensie organisatie. 
Door ons lidmaatschap van de FOVAM voldoen wij 
aan alle  (strenge) eisen die defensie aan ons stelt. 
Zo kunnen wij via de FOVAM  een reünie aanvragen 
en in aanmerking komen voor een bijdrage krijgen in 
de kosten van een reünie vanuit Defensie. 
Het lidmaatschap van deze Federatie neemt ons ook 
veel werk uit handen zodat wij ons kunnen richten op 
ons hoofddoel en dat is het organiseren van een 
leuke en gezellige reünie tegen zo laag mogelijke 
kosten. 
Meer informatie over de FOVAM is te vinden op de 
website  www.fovam.nl   
Op deze site kunt u ook meer lezen over de Regeling. 
Reüniefaciliteiten veteranen, oorlogs- en 
dienstslachtoffers en postactieven. 
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Waarom wij informatie van u nodig hebben.  
 In onze aankondiging dat er weer een reünie gehouden gaat worden, vragen wij u om diverse gegevens onder 
andere over uw diensttijd en uw status (Veteraan, Post-actief of burger medewerker). 
Ook worden een registratienummer,  marine-nummer, of voor de nog ouderen een eventueel 
stamboeknummer gevraagd.  
Ook wordt gevraagd naar de periode dat u bij defensie (de KM) werkzaam bent geweest. 
Met deze gegevens kan de Defensieorganisatie controleren of u wel behoort tot de rechthebbenden voor een 
bijdrage in de reünie kosten. 
Rechthebbenden op een bijdrage vanuit Defensie zijn: 
Postactieven: gewezen militairen en burgerlijke ambtenaren van Defensie die ten minste twaalf jaar tot het 
beroeps- of reservepersoneel hebben behoord dan wel een vaste aanstelling als burgerlijk ambtenaar bij 
Defensie hebben gehad.  
 
Ook zijn uw gegevens nodig om u op te kunnen geven voor de toegang op de Defensie locatie. 
Hebben wij deze gegevens niet, dan bestaat de mogelijkheid dat u in de toekomst geweigerd kan worden op het 
militaire terrein en dat zou jammer zijn. 
Dit alles vloeit voort uit de veranderde veiligheidssituaties in de wereld. 
Hiervoor vragen wij uw begrip en medewerking. 
 

Bent u Veteraan  Laat het ons weten 
 
Bent u Veteraan, laat het ons  dan weten. 
Door op te geven hoeveel van onze reünisten de veteranenstatus hebben kunnen wij bij een andere instantie 
namelijk het V- Fonds ook weer een kleine bijdrage in de kosten van het organiseren van een reünie aanvragen. 
En zodoende de kosten laag houden. 
  
Maar dan moeten wij wel weten wie de veteranenstatus hebben!!! 
Wie veteraan zijn, is vastgelegd in de veteranenwet. 
  
a. Veteranen zijn gewezen militairen van de Nederlandse krijgsmacht dan wel van  het Koninklijk Nederlands 
Indisch Leger, alsmede degenen die behoorden tot het vaar plichtig koopvaardijpersoneel, die het Koninkrijk 
der Nederlanden hebben gediend onder oorlogsomstandigheden dan wel hebben deelgenomen aan een missie 
ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde (z.g. vredes missie).  
  
b. oorlogs- en dienstslachtoffers: gewezen militairen die door de Uitoefening van de militaire dienst  
tijdens buitengewone of daarmee vergelijkbare omstandigheden invalide zijn geraakt.  
  
Bent u Veteraan volgens de eerder genoemde definities en u heeft zich nog niet geregistreerd bij het 
Veteraneninstituut www.veteraneninstituut.nl  doe dit dan alsnog. 
Het kan u veel voordelen opleveren zoals onder andere kortingen op hotelovernachtingen en vele andere 
kortingen. 
Ook kunt u hier jaarlijks vrij vervoerbewijzen krijgen te gebruiken voor bijvoorbeeld het bezoeken van reünies of 
de landelijke veteranendag. 
Uiteindelijk allemaal voordelen voor U en ons als organisatie. 
 

http://www.veteraneninstituut.nl/


  

 Nieuwsbrief reünie vereniging GSMKR-TPMKR-WDW   pag. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locatie van de reunies 
 
De reünies van de Torpedomakers werden in het 
verleden gehouden in gebouw Dukdalf op de oude 
Rijkswerf Willemsoord.  
Hier is geen echte horeca aanwezig maar wel een 
bar.  
Eten moet bij een externe cateraar worden 
georganiseerd en ook de ruimte is naar onze 
mening niet voldoende. 
Al met al geeft ook dit veel regelwerk. 
Marine kazerne Erfprins, waar naast de 
Artillerieschool sedert 1974 ook de Torpedoschool 
was gevestigd is voor velen van ons geen 
onbekende. Hier zijn goede faciliteiten voor 
groepen tot ca 200 personen.  
Ook de Defensiecateraar (PARESTO) levert hier een 
prima ondersteuning . 
Daarom is voor ons de keuze op Erfprins gevallen. 
De afgelopen reünie was hier een goed voorbeeld 
van, naast een gezellige ontmoeting en een hapje-
drankje heeft het personeel zich prima ingezet en 
ook een goede nasi hap op tafel gezet. 
Door gebruik te maken van deze faciliteiten konden 
wij binnen ons budget deze reünie voor u  
organiseren. 
 

Wij hebben ook uw hulp nodig  
Als u hoort dat er collega’s  zijn overleden, laat het ons 
dan A.U.B. weten, dit bespaard ons en de nabestaanden 
pijnlijke situaties. 
Weet u nog oud collega’s die nog niet op onze reünie 
zijn geweest, vertel ze dan over ons en wijs hun op onze 
website. Mogelijk kunnen wij hun dan ook op onze 
volgende reünie verwelkomen. 
Daarom bij deze de oproep aan de collega’s WDW om 
zoveel mogelijk bekendheid aan onze reünie vereniging 
te geven bij oud collega’s zij zijn ook van harte welkom 
op de volgende reünie. 
 

BELANGRIJK: 
Bij onze laatste reünie in oktober 2015 mochten wij 120 deelnemers verwelkomen. 
U zult begrijpen dat als wij iedereen per brief zouden willen uitnodigen, er grote kosten zijn die dit aantal met 
zich meebrengt. 
Daarom hebben wij als bestuur besloten dat voortaan iedereen de uitnodiging via E mail krijgt toegezonden. 
Voor een enkeling die niet in het bezit is van een computer met E mail kunnen wij een uitzondering maken en de 
uitnodiging per post versturen. 
Het is dan ook noodzakelijk dat u ons op de hoogte houd van adreswijzigingen, wijziging van E-mail adres. 
Ook is onze website www.gsmkr-tpmkr-wdw.nl vernieuwd waar u het laatste nieuws over onze vereniging kunt 
vinden.  
Bij het punt contact kunt u deze en de rest van onze contactgegevens vinden. 
 
Als u vragen heeft over onze reünievereniging of over zaken die in deze nieuwsbrief genoemd worden, schroomt 
u dan niet om contact met ons op te nemen.  

Contactgegevens 
Secretaris Reünievereniging GSMKR-TPMKR-
WDW 
John van den Nieuwenhuijzen 
Doorzwin 4103 
1788 NM Julianadorp 
E-mail:  info@gsmkr-tpmkr-wdw.nl 
Website: www.gsmkr-tpmkr-wdw.nl    
 

Volgende reunie: 

Deze zal worden gehouden op  

..  Oktober 2017 

Meer hierover wordt medegedeeld via onze website. 

http://www.gsmkr-tpmkr-wdw.nl/
mailto:info@gsmkr-tpmkr-wdw.nl
http://www.gsmkr-tpmkr-wdw.nl/

