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KOMM~ KONrAKTKRAMr
Uitgebracht door het Komma Kontakt, Bachlaan608 Tilburg

.
nieuwe vorm
De tweede Komma was, volgens pagina 23 van de eerste uit-

gave, te verwachten rond 15 februari j.l.
Het is inmiddels iedereen duidelijk geworden dat hiervan

weinig terecht is gekomen. Allerlei oorzaken waren er de

reden van dat Komma 2 pas nu is verschenen.

Het meest opvallende aan deze uitgave is de nieuwe vorm.'

De Komma, van origine een muurkrant (de eerste 2 uitgaven

niet meegerekend) gaat nu proberen zijn oude succes in
ere te herstellen door wederom de 'krant-vorm' aan te ne-

men. Hopelijk valt hij bij jou in de smaak.

Sinds onze vorige uitgave is er weer heel wat gebeurd dat
de moeite van het bespreken waard is. Een absoluut hoogte-
punt (7) was wel de herhalingsoefening die medio januari
plaatsvond. Persoonlijk ben ik niet van de partij geweest,
maar Klaas Huisman was bereid zijn ervaringen op papier te
zetten.
Een ander absoluut hoogtepunt kwam in het leven van Henk
Portengen: de overwinning van het Heineken-Schaatstoernooi
op donderdag 14 maart j.l. Het spreekt vanzelf dat niet
alleen Henk's omgeving, maar wij allemaal trots zijn op
zijn prestaties. Wij zullen er in deze Komma uitgebreid op
ingaan...

Ik hoop dat je dit blad met genoegenzult lezen, en als je
zelf eens wat te schrijven hebt; je kent mijn adres, want
je weet het: de Komma is van en voor ons allemaal:

..

Bert, Hendrickx.

toénliepjeal
warmvoorde
komma!
kunjenagaan...

waann opgenomen:

de komma

SUCCESVOORHENK PORTENGEN

Winnaar van het Heineken-

schaats toernooi 1974.

DE HERHALINGSOEFENING

Ervaringen opgetekend door
onze verslaggever ter
plaatse: Klaas Huisman.

FINANCIEELVERSLAG

Overzicht van de inkomsten

en uitgaven in de Komma-

boekhouding.

ADRES-
WIJZIGING?

Bel even...
013 - 550852 !

Of schrijf naar: BACHLAAN608 -TILBURG
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481 GENIE BATALJON - A. COMPAGNIE.

Ver voor de dag van opkomst was het al bekend dat we op herhaling moesten. We konden ons
langzaam voorbereiden op wat daar allemaal gebeuren zou. Zaten we er op te wachten?
Het bericht kwam binnen met de plaats van opkomst... Ossendrecht! Ze hadden het voor de
meesten niet verder weg kunnen doen... Ossendrecht. Waar ligt dat dorp? Al gauw bleek
dat dit een paar kilometer van de Belgische grens af lag.

Het was zo ver, de dag 9 januari 1974 was aangebroken. Op naar onbekende streken. Met de

trein, voor de meesten was het meer dan 3 uur reizen, op naar de firma Je Maintiendrai,

afdeling 'stoere jongens' Ossendrecht.

In de trein komt dan de vraag bij je op of je nog oude bekenden tegen het lijf zult lo-

pen, en je gedachten dwalen af naar vroegere tijden.
Eindelijk ben je dan op de plaats aangekomen waar de trein niet verder gaat, Bergen op

Zoom, want er gaat nu eenmaal geen trein naar Ossendrecht. Daar worden we opgewacht door

een man met twee opgenaaide strepen, een sergeant heet zoiets, kwam er bij me op. Toch
bleek ik het bij het verkeerde eind te hebben want het was een sergeant-majoor. Ik had
het nog kunnen weten, maar ja...

In de bus, richting legerplaats Ossendrecht, het einde der wereld was in zicht. Maar we

stopten gelukkig nog net voor de afgrond. En hier begon de elende: in het groen steken,

wapen halen, wagen rijden. Maar hoe verder we kwamen, hoe meer bekenden. Frits Egthuysen,

Cees van der Weiden, Aad Groenen, Joop Strabbing, enzovoort. Het waren alleen maar

chauffeurs die aanwezig waren. De anderen hoefden zeker niet op te komen.
Later bleek dat de anderen de maandag daarop pas hoefden komen. We waren dus drie dagen
eerder dan de rest. Maar we waren niet de eersten want het kader, hier zaten ook oude

bekenden tussen, was de maandag daarvoor al opgekomen. Die baalden dus al twee dagen meer

dan wij. Al gauw kwamen de oude verhalen van weleer naar voren. Weet je nog wel zus, weet
je nog wel zo ? Hier werd de dag verder mee gevuld. Want er werd verder niet veel gedaan,
zoals we wel gewend waren uit de oude tijd.

Doordat de militairen de spitsuren van het treinverkeer niet mochten belasten werd er een

paar uur eerder voor de weekends afgetrokken, maar hier stond tegenover dat we 's avonds
een uurtje moesten overwerken. Om ons bezig te houden moesten we dan die avond de auto's

gereed maken voor de colonnerit die de volgende dag gemaakt zou worden. Alleen het uurtje
overwerken werden er ruim twee. De avond werd verder gevuld in de kantine en de militai-
re tehuizen.

De volgende dag was aangebroken: eten, wachten, gereedmaken voor de colonne, het vertrek.

Het werd een pracht van een puinhoop, alles ging verkeerd, maar dat krijg je als je pas

een dag in het groen vertoeft. Weer terug in de kazerne werden we door de compagnies ka-

pitein uitgenodigd voor een praatje. Ook hij zag het niet zo zitten, maar hij moest het
spel meespelen. Het eten in de eetzaal was hier redelijk. Zo niet, dan werden er frican-

dellen of zoiets genuttigd, want de gevulde koeken en rondo's waren ook niet al te vers.

De vrijdagochtend werd gevuld met colonnerijden, ja alweer, want we moesten zuinig zijn.

De Zeelandroute werd gereden, over de Oosterscheldebrug, 5 piek per wagen, want we moes-
ten zuinig zijn... Het was wel een aardige tocht, zo zie je nog eens iets van de wereld.

Om half een was het dan zover, terug naar huis en tot zondag!
Zondag. . .

We waren weer terug, wachten op de sergeant van de dag, Henk Kip. Hij moest zonodig naar
de O.O. kantine, en wij arme stakkers maar wachten totdat hij terug kwam om dan de sleu-
tel van de kamer te bemachtigen. De halve nacht werd er over het verleden gepraat en er
werd wat afgelachen in de dagkamer: Ten Tije met zijn ouwe klare, van Mourik ov~r het ~II
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maandag zouden komen. WlJ als chauffeurs waren al -- - ~m ~ ~\\\\--.' I- \.".\

S.O.S. (Super Oude Stompen), want wij zaten al drie :",) ,~, :.. <~~~\'
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mij het idee dat je met verlof was geweest en dat je elkaar J I \

nu weer terug zag.Alleen de verhalen waren nu veel sterker ~ !~ri . .
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De dinsdag werd gevuld met schieten. Schieten met een wapen dat " . 11: \\: ...i1\\
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Woensdagwas het vertrek naar Vught, de Brederokazerne,en het was III )/) ~i

daar nog net zo'n troep als in september 1970. Slapen in de slaapzak" i!

want lakens en slopen waren voor ons te duur. En wéér met 24 man op één I\\'

(
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kamer. Die woensdagen donderdagmoesten er bruggen gebouwdworden op ver- \\

\
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schillende plaatsen. Het eerste peloton naar Berlicum, het tweede naar Spoor-I I

donk en het derde naar Hedel. Er moest zelfs nog wacht gelopen worden, want

men was bang dat er een baileypaneel gejat zou worden. Er werd hard gewerkt, want men

had verwacht dat we er 2~ dag over zouden doen. Vrijdagmorgen moesten we terug naar de

plaatsen waar we de bruggen hadden gebouwd om papiertjes te zoeken. Het werd een tocht
naar een kroeg waar een kop koffie werd genuttigd. De eerste week zat er op.

Iedereen moest zondagavond weer terug zijn want 's morgens om 6 uur zou men vertrekken,
opnieuw naar Ossendrecht. Zuinig zijn... Ook in Ossendrecht was het weer wachten op de

dingen die zouden komen. Há, een film... 0, het gaat over gas. Iemand met zenuwtrekken
werd geestdriftig nagedaan. Ook wij moesten het nog eens proberen. We kwamen er allemaal
goed van af. Weer was het onderhoud plegen. De volgende dag ging het terug, richting
Vught. Over zuinigheid gesproken... We gingen naar de mijnenschool in Reek, een brug
onder lading brengen en een mijnenveldje leggen. Op deze manier werd anderhalve dag ge-
vuld. Woensdagmiddag op weg naar een nieuwe omgeving: de Harskamp, waar we tegen de a-
vond aankwamen. Wat een geweldige troep was het daar ~ In de burgermaatschappij zou men
op zo'n krot het bo~dje 'onbewoonbaar verklaard' gespijkerd hebben.En wij moesten daar
slapen, en de hele groep (120 man) moest zich wassen bij tien kranen. Geweldig...
s' Avonds werden we afgemarcheerd door onze nieuwe sergeant: Cor van Mourik. Die bollen
schrokken daar van wat die S.O.S.-ers presteerden. Er werd een peloton bij elkaar ge-
trommelden plm. 24 man maakten zich gereed voor vertrek,richtingK.M.T.
We werden keurig door sergeant van Mourik in de houding gezet en mars, daar gingen we !
Eenieder stikte de moord van het lachen, maar we werden keurig buiten de poort geleid.
Nog geen tien meter buiten de poort werd het op een draven gezet. Later bleek dat we het
onnodigmoeilijkhadden gemaakt,want we koné'.engewoon in 't groen naar buiten. Wisten
wij veel ?! En wij maar moeilijk doen om in het gareel te lopen. En die bollen maar
lachen. Maar toen wij die bollen vertelden dat wij nog maar 3 dagen moesten verging hun
de lust tot lachen want zij moesten nog zo lang...
Donderdagmorgen werd er geschoten, want daarvoor waren we
gegaan. Er werden een paar punt 50 leeggeknald en nog een
Harskamp. Terug naar Ossendrecht, want de dag der aftocht

uiteindelijk naar de Harskamp
moeilijk wapen. Dat was dan de
was bijna aangebroken. Weer ~

BEPRO-V #C. 227/740323
WAARIN OPGENOMEN "DE KOMMA"

Editie maart/april 1974.

Kqrrespondentieadres:

~~~b!~~~_~Q~_:_!~!~~!~:_---
KOMM~ KONrAKTKR4Nr2
Voor geldelijke bijdragen:

Algemene Bank Nederland - Tilburg/ rek.nr. 52.25.42.867

Nr. 3 zal verschijnen om-

streeks augustus/september.
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een boel heisa voor niets, weer een filmpje kijken over een pompbediende die opgeroepen

werd om naar zijn mobilisatie te komen. Zo moesten wij het ook doen wanneer er stront
aan de knikker kwam. Nou dat wisten we dan ook weer, hebben we weer een paar dagen niks

te doen. 's Avonds was er een afscheid, er werd door de kapitein een biertje aangeboden

in de kantine. Het werden er meer, al werden ze niet allemaal door de kapitein aangebo-

den, want die verdient ook niet zoveel als dienstplichtige (?).

De laatste dag was eindelijk aangebroken, het groen werd ingeleverd (al kregen we het

een paar dagen later weer thuisbezorgd). We kregen een toespraak in de kantine door ma-

joor Kees, en vragen waren er ook niet meer. Er werden nog wat bevorderingen uitgedeeld

en prijzen aan de kleinste: Gerrit Klarenbeek, de dikste: Cor van Mourik, en de grappig-

ste van het bataljon: Cees van de Weiden. Dus de A. Cie. (B. Cie.) was weer op z'n best.

Onze wedde kon worden opgehaald, de bussen- stonden klaar, er werden handen geschut, en
op naar huis... weg uit dat gat van Nederland. Het was weer verloren tijd. Maar ja, we

zijn nu eenmaal bij die grote firma in betrekking, al zal het ons in de burgermaatschap-

pij beter afgaan.

Finan[i~~1[)u~rzi[ht
Het belangrijkste artikel uit onze vorige uitgave: "DE VOORTZETTING" heeft vele leden er

toe aangezet om een bijdrage te leveren aan het Komma-projekt. Dat is ook de reden waar-
om deze Komma-Kontakt-Krant voor je ligt. Geld was en is immers ons bestaansrecht. Zon~

der financiële steun kan zoiets niet standhouden. Gelukkig is er voor ons geen reden tot

teleurstelling, want dankzij de medewerking van 14 leden hebben we tot op heden een be-

drag van f 137,50 bij elkaar weten te brengen (stand t/m 15.03.1974). Als we daarvan de

kosten van deze uitgave aftrekken (inclusief porto-kosten f 45,00) dan resteert een be-

drag van f 92,50. We kunnen in ieder geval hierna nog twee maal verschijnen. Maar ik ben

er van overtuigd dat de meesten het op prijs zullen stellen als we blijven verschijnen,
ook ná de twee volgende uitgaven. Daarom doe ik een beroep aan al die 45 leden die wél
van plan waren hun bijdrage te leveren, maar die het tot op heden nog niet hebben ge-

daan, nu mee te werken aan de instandhouding van het Komma-Kontakt. Dit verzoek wil ik

nog eens verduidelijken met onderstaande afbeelding. Vergeet niet: elke gift is welkom,
elke gift is belangrijk:
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Henk Portengen, de man die vier jaar geleden deel uitmaakte van het 41e Genie Bataljon-
B. Compagnie, de man die op het Militaire Schaatskampioenschap 1971 een eervolle tweede
plaats behaalde heeft zijn naam nu landelijk bekend gemaakt. Hij is namelijk de overwin-
naar van het Heineken-Schaatstoernooi 1974 waarvan de laatste wedstrijd werd geschaatst
op donderdag 14 maart j.l. Pers, radio en t.V. heeft aandacht geschonken aan dit evene-
ment, en van Komma-zijde willen wij natuurlijk niet achterblijven.
Hieronder volgt een fragment van het intervieuw dat Theo Koomen had met Henk Portengen
en dat werd uitgezonden op 14 maart in het programma T.S.T. (Tros Sport Tijd) via Hil-
versum 3:

T.K.:

H.P. :

T.K. :

H.P. :

T .K. :

H.P. :

T.K. :

Goedenavond dit is Assen, waar zo'n 3500 mensen getuige zijn geweest van de fina-

le van het Heineken toernooi, een geweldig festijn dat ook bijgewoond is door de
bestuurder van de K.N.S.B., door allerlei officials, kortom door iedereen die wat

met schaatsrijden te maken heeft en van schaatsrijden houdt. Iedereen is toch wel

tot de overtuiging gekomen dat het lange-afstandwerk toch wel tot de sport van de

toekomst gaat uitgroeien. Het kan voor het publiek wel aantrekkelijk gaan worden,

het is nou niet altijd aantrekkelijk, want ik heb de indruk dat er nog te weinig

gedemareerd wordt, en daarover kan waarschijnlijk ook Henk Portengen, winnaar in

het algemeen klassement bij de heren A, wel het een en ander vertellen:
Ja, ik heb vanavond ook niet zoveel gedemareerd, want toen die jongens halverwege

de koers die ronde namen, dat was voor mij natuurlijk wel een veilige geruststel-

ling dat de eindprijs mij niet meer kon ontgaan.
Ja, ik mag dan wel even zeggen, jij moest natuurlijk verdedigend rijden want jou
voorsprong was zodanig dat je dus niet in de aanval hoefde te gaan. Maar nu in

zijn algemeenheid, dat lange-afstandrijden is nog niet helemaal volwassen zou ik

zeggen.
We moeten er nog helemaal in groeien, we moeten er gewoon keihard tegenaan gaan,
afspraken moeten we helemaal niet maken, je moet gewoon voor jezelf willen win-
nen, en geen gedonder van afspraken e.d., we gaan er gewoon keihard tegenaan, dan
krijg je ook de mooiste wedstrijden, dan krijg je werkelijk dat afzien en dat
knokken en de sterkste wint.

Grote toekomst, dit rijden hé ?
Ja, het gaat zonder meer een hele grote toekomst tegemoet. Ik zie dat het hier
het lange-baanrijden gaat verdringen, ik zie het somber in voor Sofie (Westenbroek)
en ik zie het echt veel meer en het geeft mij ook veel meer bevrediging, want
dat ben ik met Sofie eens, ik vind dit 't werk waar je veel meer in kunt knokken en
kunt afzien, de gene die op kop ligt die wint. Ik heb nu zeven jaar klassement-
wedstrijden gereden, maar ja, het is voor mij niet die bevrediging als dit, een
beetje link rijden en beetje met het koppie rijden, dat spreekt mij meer aan.
Nou ik weet niet hoe het U vergaat dames en heren, maar het is net of je Eddy
Merkx hoort. Henk Portengen dus winnaar van het Heineken-toernooi met 63,3 punten,
tweede Martin Hoekstra met 60,2, derde van der Weide met 45 punten, vierde Johan
Wardenier met 42,1 en vijfde Dries van Wijhe die gelukkig weer kerngezond is en
vanavond hier op de tribune zat met 37,2 punten...

Nederlands toonaangevende ochtendblad "De Telegraaf" heeft ook ruime aandacht geschonken

aan het Heineken-Schaatstoernooi door middel van een kolom in de rubriek 'Telesport',
waarin Ad Brakenhoff wat dieper inging op de feiten en eveneens een intervieuw had met

Henk. Op de volgende pagina laten we daaruit wat flitsen volgen. ~

8Vieuw GLid:
aadgroenen
jan. 1974.

geboren:
nancybernadette

30 januari '74

Bodegraven.

dochter van dhr. en mevr. v.d. Wansem-Ooms.
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Henk Portengen
schaatste rustig
naar eindzege

Tàch Henk Portengen. De frêle man uit

Diemen had het halverwege de koers in

de finalewedstrijd van het Heineken-

schaatstoernooi, dat op het kunstijs

van Assen werd afgewikkeld, al gezien.

Portengen, glansrijke eindwinnaar, na
afloop: "Het was een kolfje naar mijn
hand dat Hans v. Helden en Gerrit Wou-

denberg toen een ronde voorsprong na-

men. Ik begreep dat niemandmeer bij '"
- r/(

zou kunnen komen. Op dat moment was ik IJ
al winnaar en zo voelde ik het ook. -

Ik begrijp alleen niet dat Hoekstra na de ontsnapping van die twee niet als
een gek is gaan rijden. Hij was op dat moment de enige die alles had moeten
verliezen" .

EINDSPURT

De finale werd een duel met weinig strijd. De incidentele uitlooppogingen stel-

den weinig voor en duidelijk werd dat voor verreweg de meesten, zoals ook al

vorige week tijdens de negende wedstrijd in Alkmaar bleek, het seizoen al lang
niet meer hoefde. Portengen: "Natuurlijk ben ik blij, maar ik heb de laatste
helft van de koers mijn zege al verwerkt. Ik sta er nu vrij nuchter tegenover.

Zaterdag in Amsterdam nog een wedstrijdje, de revanche van de Finnair-cup en

dan zit het er tot volgend jaar weer op. (Henk eindigde als 6e -Red.) .Ik ben
vooral blij dat ik eindoverwinnaar ben geworden, omdat ik de anderen daardoor

heb laten zien dat ik wel wat kan. Vorige week in Noorwegen, tijdens de Elf-

stedentocht in Lillehammer was er nogal wat kritiek van de anderen op mij, dat

ik niet op die 190 km startte, maar op de 70 km, die ik won.

GRIEVEN

Maar ik ben niet op de 190 gestart omdat ik zo goed stond in het Heineken-
klassement, zodat ik niets wilde riskeren. Ik geloof, wanneer ik wél met de
anderen had meegedaan, ik volledig in elkaar gestort was. Ik heb nog nooit
zo'n lange afstand gereden, dus ik keek wel mooi uit. Wat niet wegneemt dat ik
hun grieven wel kan begrijpen.Ik hoor bij die jongens thuis, dus normaal had
ik die 190 km ook moeten meerijden. Maar volgend jaar start ik alleen nog maar
op de langste afstanden".------------------------------------------------------------------------------

Die zondag heb ik Henk gebeld om eens een persoonlijke indruk -tekrijgen. Ik
kreeg een totaal ontspannen sportman aan de telefoon die het hardstikke leuk

vond een reaktie -tekrijgen van het Komma-Kqntakt. Ik vertelde hem van de

plannen voor een artikel in de Kontakt-Kr~nt en hij stond er erg positief te-

genover. Weinig verstand hebbende van de Ichaatssport liet ik me informeren
over de bijzonderheden en ik kwam er achter dat Henk heel wat meer voor zijn
konditie doet dan ik. Zes dagen per week oefent hij d.m.v. ijsoefeningen, lo-

pen en gewichttraining. Uiteraard hebben we het ook nog gehad over die 'goeie

ouwe tijd' en de diciplinaire verzwakking in het huidige leger. Beide waren

we van mening dat we nog nét op tijd onze dienstplicht hebben vervult.

Onwillekeurig heb ik ook nog even gedacht aan het grammofoonplaatje wat des-
tijds door de speakers van de B.B.C. schalde: "Want er is Heineken..." Waar-

schijnlijk had Henk nooit kunnen vermoeden dat hij in deze naam ooit een over-
winning zou behalen, want Henk was een verwoed CAPPY-drinker.

We wensen hem in ieder geval veel succes toe in zijn verdere schaatsloopbaan,

en mocht er zich weer eens een overwinning voordoen (waarvan we niet raar op

zouden kijken) dan kun je er over lezen in de Komma-Kontakt-Krant ~ ..


