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COV  Zeeland viert 30-jarig bestaan met rondvaart door de Biesbosch en langs de Drechtsteden. 
 
Drimmelen 3 juli 2021  
 

 
 
Op zaterdag 3 juli is het ‘alle hens aan dek’ op rondvaartboot ‘De ‘Zilvermeeuw 2’. Iets meer dan 
honderd oud-commando’s, echtgenotes, partners en genodigden van Commandovereniging Zeeland 
schepen zich in voor de jubileumrondvaart van de jarige COV.    
 
Het is de allereerste keer na het ingaan van velerlei en langdurig beperkende maatregelen vanwege het 
COVID19-virus dat de commandogemeenschap in grote getale bij elkaar kan komen. 
Ruim voor de tijd van afvaart loopt de kade al vol met groene baret-getooide mannen, fleurig 
aangeklede dames, en met vooral héél vrolijke gezichten. Alle aanwezigen hebben duidelijk reusachtig 
veel zin in dit tripje. Nadat iedereen zich heeft gemeld bij Co Baas en door zijn echtgenote Nel voorzien 
is van consumptiemuntjes staat de crew al gereed met koffie en thee. 
 

 
 
Zoek 
De afvaart laat echter nog even op zich wachten want er blijken nog enkele verloren schapen rond te 
dwalen in de omgeving van Drimmelen, onder andere vanwege een lastige omleiding die veel tijd kost. 
In het pre-TomTomtijdperk kon je met een wegenkaart prima uit de voeten, maar ondanks GPS, 
routeplanners en Toms hebben meerdere oudgedienden kennelijk moeite met het bepalen van de 
richting naar de feestbestemming . Met een kwartiertje uitstel worden de trossen toch losgegooid, 
waarna achteraf blijkt dat één gast zich vergiste in de tijd van afvaart en pas een uur later bij de steiger 
arriveerde. Het rondvaartbedrijf heeft dit magnifiek opgelost: het betreffende echtpaar mocht mee met 
een twee uur durende rondvaart. Hulde! 
 



 
Na een welkomstwoordje van de kapitein en van 
voorzitter Bram Steijn heet ook secretaris Menno 
Weber de aanwezigen welkom en licht een en ander 
toe over het programma van de dag. “Helaas zijn er ook 
afzeggingen van eigen leden en enkele genodigden. 
Enkelen vanwege vakantie, andere door lichamelijke 
ongemakken of ziekte”, aldus Menno.  Hij memoreert 
de overleden leden in het afgelopen jaar en vraagt ook 
voor de leden van andere COVn en voor dierbaren in 
familie of kennissenkring, een minuut stilte met daarna 
applaus voor hen die steun nodig hebben in hun strijd 
tegen ziektes, ongemakken en eenzaamheid en 
afsluitend het zingen van het ‘Schoremlied’. 
 
 

   
 
De gasten verspreiden zich over de dekken, het weer werkt mee en ook op het bovendek is het goed 
toeven met een tweede koffieronde met gebak. De hele dag is het zichtbaar hoezeer men de 
samenkomsten met de maten heeft gemist.  
 

 
 
 
De prachtige route door de Biesbosch en de interessante 
wetenswaardigheden over het ontstaan van de Biesbosch, flora, 
fauna en vaarwegen die de kapitein weet te vertellen, vormen 
slechts de omlijsting van de ontmoeting met elkaar. Het niet meer 
strikt gebonden zijn aan de zitplaats, de wandelingetjes over de 
verschillende dekken, het tegen het lijf lopen van wéér een oude 
bekende, het doet allen zó zichtbaar goed dat het een extra glans 
geeft aan de feeststemming. Het lunchbuffet brengt iedereen 
weer in een andere samenstelling bij elkaar wat nieuwe 
geanimeerde gesprekken oplevert. 



Jubileumcadeau  
 
Een verrassing voor de aanwezigen en leidend tot het hoogtepunt van 
de dag is de presentatie en   uitreiking van het jubileumcadeau aan de 
leden van COV Zeeland en enkele genodigden.  
Menno leidt de onthulling van het cadeau in met een korte uitleg over 
het ontstaan en de betekenis van de ‘Challenge  Coin’. 
 
<  Zie kader aan einde verslag  > 
 
“Zeeland heeft een rijkdom aan historische grond door de tweede 
wereldoorlog. De Slag om de Schelde, de landingen in Vlissingen en 
Westkapelle op 1 november 1944, Infatuate I en II, (welke nog jaarlijks 
herdacht worden door het Korps Commandotroepen) en uiteindelijk de 
bevrijding van Walcheren, zijn samengesmolten in deze unieke coin.” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
Hij dankt alle betrokkenen die deze jubileumreis en het cadeau mogelijk hebben gemaakt. “Ons bestuur 
natuurlijk, onder leiding van Bram Steijn, maar in het bijzonder Co Baas die zich met vele telefoontjes en 
afspraken maken buitengewoon heeft ingespannen voor het slagen van deze dag. Sander de Vries van 
de Commando-toko voor de realisatie van de 
coin en Ellie voor alle communicatie en het 
gladstrijken van vele plooitjes. En tenslotte: 
de crew van de Zilvermeeuw: jullie super 
bedankt voor de vaartocht en de verzorging.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toespraken en cadeaus 
 
De toespraak van Menno is het startsein voor de 
vertegenwoordigers van de verschillende 
commandoverengingen om ook een woordje te 
spreken en hun cadeau aan de jarige COV Zeeland te 
overhandigen. Lkol b.d. Ron Robbemond, voorzitter 
van De Commandostichting, overhandigt een 
ingelijste felicitatieoorkonde en zegt de vereniging 
een jubileumbijdrage toe van € 500,00, met als 
gevolg een zeer verheugde penningmeester. 
 
 
 
 
 
 

 Rob Mes, voorzitter van COV Zuid-Holland, feliciteert COV Zeeland 
met haar jubileum en spreekt nadrukkelijk zijn dank uit dat de 
herdenkingen in Vlissingen en Westkapelle levend worden 
gehouden. Meer felicitaties en woorden van dank voor de 
uitnodiging worden door verschillende vertegenwoordigers van de 
COVn uitgesproken, gevolgd door een aantal verrassende 
geschenken, uiteenlopend van oorkonde met vaantje, een 
schrijfblok en pen van COV Midden-Nederland tot de fles Ben Nevis 
van COV West-Brabant. Steven van Willigenburg, voorzitter van COV 
Noord-Holland, deelt aan alle aanwezigen (voor zover de voorraad 
strekt) het boek ‘Herinneringen aan de Stormschool Bloemendaal’ 
uit. 
 
 
 
 
 
 

 

             
    
           
 



Uitreiking Coin 
 

Na de feestelijke onthulling van de herdenkingspenning nemen voorzitter Bram Steijn en mevrouw Ria 
Sampon, postuum voor oud-secretaris en erelid Ad Sampon, als 
eersten de coin in ontvangst,.Oud-voorzitter en erelid Rinus 
Oostlander is wegens ernstige ziekte afwezig en krijgt de coin 
symbolisch uitgereikt. Aan lkol b.d. Ron Robbemond en majoor 
b.d. Louis Timmermans , Commissie Traditie en herdenkingen 
van de COS, wordt als erkentelijkheid voor de steun en 
ondersteuning bij de jaarlijkse herdenkingen op Walcheren 
eveneens een eerste coin overhandigd. 

 

 
 
 
Geslaagd 
 
 
De activiteitencommissie van de COV heeft lang en hard gewerkt om dit feest tot stand te brengen. 
Toen het eindelijk zeker was, dat de geplande datum ‘vrij’ zou worden gegeven, werd het een wedloop 
met de tijd om de organisatie daadwerkelijk op te starten. 
Vandaag blijkt dat het ‘Zeeland’ weer gelukt is om een aansprekend evenement op poten te zetten. En 
ere wie ere toekomt, vooral door de organisatorische en uitvoerende kwaliteiten van de 
jubileumwerkgroep secretaris Menno Weber, bestuurslid en voormalig penningmeester Co Baas, de 
huidige penningmeester Edward Weijers en Rob van de Zande. 
Het regent complimenten van de gasten over de organisatie van de dag en de manier waarop COV 
Zeeland haar jubileumfeest heeft vorm gegeven. Het bestuur kan tevreden terugkijken op een geslaagde 
viering van haar 30-jarig bestaan. 
 

 

Geschiedenis   ‘Challenge Coins’ 

COINS 

De geschiedenis van de Coins, later vaak ‘Challenge Coins’ genoemd, gaat bijna 100 jaar terug en begint 
in Amerika. 
Ieder legeronderdeel, tot op compagniesniveau, heeft een eigen logo. De commandant van zijn 
onderdeel liet vaak een challenge Coin maken voor zijn manschappen om daarmee het 
saamhorigheidsgevoel van zijn compagnie te versterken. Al gauw volgden onderdelen van Marine en 
Luchtmacht dit voorbeeld. Langzamerhand ontstond de traditie dat iedereen altijd zijn Coin bij zich had 
als ‘Teken van verbondenheid’ met zijn onderdeel. 
Nog iets later werd er een speciaal ritueel aan de Coin verbonden: wanneer tijdens het uitgaan een 
militair zijn Coin op de bar liet rinkelen (de challenge), de ander eveneens zijn Coin moest laten zien. Kon 
hij dat niet, dan moest hij het drankje betalen. Kon hij dit wel, dan betaalde de uitdager. 
 

 

 


