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Kunnekestraat 21-01, 5011 EL Tilburg 

Interesse ? Neem contact met ons op en bestel nu ! 



Onze webmaster ( geen veteraan) heeft in 

het verleden geheel belangeloos een websi-

te gebouwd voor onze Almelose veteranen. 

Nu na 12 jaar jaar, het beheer van deze site 

te hebben gevoerd., is het de beurt aan een 

ander. 

De nieuwe website is genaamd  

www.veteranenalmelo.nl  en is momen-

teel in opbouw en onder beheer van Marc 

van Rijn. 



Russia, Maz 

 

 

De collegae kwam er achter dat ik meerdere missies op mijn naam had staan. Zij 
verzochten mij dus een functie op het HQ te Luanda te gaan vervullen, zodat ik 
dan als neventaak de belangen van de Nederlanders kon bewaken bij de missie-
leiding. In dergelijke missies spreekt de rang geen grote rol, des te meer de erva-
ring en het aantal medailles welke je op je borst droeg van eerdere ervaringen. Ik 
was wachtmeester der 1

e
 klasse, dus mijn rang was niet zo invloedrijk. Dit werd 

trouwens snel verholpen door mijn Marokkaanse commandant, die mij bij binnen-
komst direct bombardeerde tot kapitein, om mij zodoende head police OPS te ma-
ken.  

 

Ik was nog niet direct overtuigd van een plaatsing op een HQ, want je weet dan 
dat je altijd onder toezicht staat. Geen vrije bewegingen kunt maken. Dus voor mij 
had ikzelf het oerwoud op het oog, met primitieve omstandigheden en zelf pionie-
ren. De collega’s hebben mij uiteindelijk overtuigd. Ik werd dus geplaatst bij de 
Police Operation Room van het missie HQ Luanda, werd beheerder van de Dutch 
Corner (soort Holland Huis in het klein),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkopen in Angola was een crime. Er was niet veel voorhanden en soms heel erg duur. 
Toevalligerwijze kwam ik bij een bijeenkomst een Canadese piloot tegen en al pratende 
bleek hij regelmatig met het vliegtuig van het hoofd van de missie naar Windhoek 
(Namibië) te vliegen om het hoofd van de missie op te halen. Wij spraken af dat een een 
collega en ik mee vlogen om zodoende inkopen in Windhoek te kunnen doen.  

Missie Angola 1995 
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Na een dergelijke inkoop was er dan weer voldoende om te koken in de Dutch Corner in 
de primitieve keuken. Pizza, spaghetti, aardappelen met groenten, rijst met vis. Het was 
volgens de collega’s altijd bijzonder goed……..!!!! 

 

Ook voor de inkopen voor Koninginnedag en de afscheid BBQ werden inkopen gedaan in 
Windhoek. Heerlijk vlees van o.a. struisvogel, etc. ingekocht en het smaakte perfect, 
hoewel we sommige buitenlandse collega’s vertellen moesten dat het potje met inhoud 
op de tafels geen peper en zout was maar zand om de sigaretten in te doven.  

Vervolg Missie Angola 

Wordt vervolgd 

https://www.stichtingunitvictor.nl/


.Missie Angola 1995 (2)

 
 

 

Missie Angola 1995 (3) 



 
 



Dat je dan ook kennissen op doet in Windhoek, die je uitnodigen om de hapjes te ver-
zorgen van de Miss Universe verkiezingen in Namibië was ook weer leuk meegenomen 
en een heel avontuur.  

Een van de veel gemaakte foto’s van de schonen van de wereld.  

 

De missie Angola was er een van de buitencategorie. Het was primitief, ondanks dat het 
(door de foto’s) lijkt alsof het een pure vakantie was. Het was een missie waar je als blanke 
militair zeker als laatste aan de beurt kwam bij alles wat materialen betrof. Een missie waar 
iedereen ziek werd, vanwege malaria. Ik kan vertellen uit ervaring dat dit een ziekte is die 

Albert Zomer 

Missie Angola 1995 (4) 
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