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Beste HoBoKo vrienden en vriendinnen, 
 
Wij hebben afgelopen vrijdag 2 september onze langverwachte reünie HoBoKo weer kunnen 
houden. Er waren voor deze bijeenkomst 150 aanmeldingen van leden die deze dag wilden 
bijwonen. Helaas hebben wij  ook afscheid moeten nemen van leden die ons de afgelopen jaren 
zijn ontvallen en waren er leden die door ziekte of ander verplichtingen niet konden komen. 
Maar ook dit jaar hadden we weer deelnemers die voor de eerste keer onze reünie bezochten 
en enthousiast waren over de ongedwongen sfeer en het ontmoeten van collega’s van de 
logistieke dienst. Er gingen weer de nodige verhalen rond over botteliers die “knijpers” 
genoemd werden en hofmeesters die in hun ogen alleen maar “ jatters” waren. Maar ook 
verhalen over meegemaakte gebeurtenissen bij de Marine die duidelijk maakten hoe de 
logistieke dienst functioneerde en functioneert bij de “baas”. Hard werken met elkaar om het de 
bemanning naar de zin te maken, maar ook hard ontspannen om op te laden voor weer een 
volgende uitdaging.   
 

Wij hopen dat de deelname van nieuwe leden, LDV-
ers die nu nog actief dienen zal toenemen, want één 
ding is duidelijk, de inzet van de Logistieke Dienst 
Verzorging om een soepel draaiende en succesvolle 
eenheid bij de Koninklijke Marine te bereiken is niet 
veranderd ten opzichte van de inzet die de huishou-
delijke dienst van weleer had. Het “Horacagevoel” zit 
in het bloed.   

We hebben weer gezellig met elkaar een drankje gedronken, een lekkere “BlauweHap“ gegeten 
en de onderlinge banden aangehaald. Wat wel bleek is dat velen het als een gemis ervoeren dat 
er geen muziek meer was op onze bijeenkomst. De reüniecommissie wil bekijken of door het 
verplaatsen van de reünie naar een zaterdag (zodat andere gebruikers van het evenementen 
centrum geen overlast ervaren) daar verandering in kan worden aangebracht. Ook zoeken wij 
naar manieren om u beter op de hoogte te houden welke leden zich voor deelname aan de 
reünie aanmelden. De reüniecommissie dankt alle aanwezigen voor de woorden van dank die 
wij mochten ontvangen over het organiseren van alweer de 33e reünie. Tot volgend jaar! 
 
Henk Bertelkamp, voorzitter reüniecommissie HoBoKo’s 

 
Als u de video van de reünie 2022 nog eens wilt terugkijken klik dan op 
https://youtu.be/RvEFFfmHimk of scan de QR-code met uw telefoon.  
 
 
Nadere informatie over inschrijving, registratie of andere zaken is altijd te verkrijgen via onze 
HoBoKo website www.hoboko.nl en HoBoKo facebookpagina, via ons mailadres: 
reuniecommissie@hoboko.nl of per post via het HoBoKo secretariaat, Kruiszwin 2330, 1788LX 
Julianadorp. 
 
Arjo van Verseveld, Secretaris  
 

Deze reünie wordt mede mogelijk gemaakt door het Vfonds 
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