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    Vereniging (Oud) Pontonniers en Torpedisten 
 
 

Verslag "VOPET-reünie" 2020 
 
De bijeenkomst voor de ledenvergadering heeft op woensdag 23 september op de Lunettenkazerne 
plaatsgevonden. 
Vanwege het COVID-19 virus (Corona) heeft het bestuur al in vroeg stadium besloten om geen reünie 
te organiseren en uitsluitend een uitgebreide ledenvergadering met herdenking te laten plaatsvinden. 
Op deze voor de VOPET-leden bijzondere dag waren dit jaar geen introducés toegestaan. 
Gezien de bijzondere situatie zal er wel een verslag gemaakt worden. 
 
Voorafgaand aan de dag heeft het bestuur veel denk en afweegwerk gedaan over de vraag waar doen 
we goed aan.  
In de tweede helft van augustus gaven de positieve berichten en weinig besmettingen aanleiding tot de 
mogelijkheid om op een veilige manier en met het strikt volgen van de voorschriften de bijeenkomst 
door te laten gaan. Het bestuur heeft daarop het besluit tot doorgaan genomen. Aan de leden is wel de 
restrictie gesteld dat deelname alleen mogelijk was als er geen klachten waren omtrent gezondheid die 
kunnen wijzen op Coronabesmetting. 
 
Het bestuur heeft dit jaar 11 VOPET-leden mogen begroeten. Vanwege het ontbreken van de dames 
heeft de secretaris ieder ontvangen en gelijk aan de strikte regels de handen laten ontsmetten en hen 
gewezen op de voorschriften. 
Ondanks de ruime verplichte afstand van de stoelen ontstonden er snel geanimeerde gesprekken en 
onder de koffie met gebak was ieder goed gestemd over het feit dat deze samenkomst georganiseerd 
was. 
Na een kort welkomstwoord van de voorzitter heeft Den Haan het verloop van de dag en de daarbij 
behorende voorschriften aan de aanwezigen meegedeeld en ieder bewust gemaakt dat we als 
Genisten zorg voor elkaar dragen. 
Vooraf heeft de Regimentscommandant (RC) en Regimentsadjudant (RA) kenbaar gemaakt vanwege 
werkzaamheden niet aanwezig te kunnen zijn. De RA heeft wel gezorgd dat de Genietraditie gehouden 
kon worden door voldoende brandewijn en glaasjes bij de voorzitter aan te leveren. In overleg met CC 
en CSM van 105 Gncie wb is besloten geen Erewacht aanwezig te laten zijn. Dit geldt ook voor de 
muziek. 
Voorafgaand aan de vergadering hebben de leden op het buitenterras het Mineurslied gezongen en 
hun toost uitgebracht op het Regiment. 
 
In de Frederik Hendrikzaal waren de stoelen conform de voorschriften 1.5 meter uit elkaar gezet.  
De ledenvergadering is vlot verlopen. Hier mag gemeld worden dat de aanwezige leden hebben 
ingestemd met het voorstel om Adrie van Loon het predicaat van 'Lid van Verdienste' toe te kennen. 
(Notulen van de ledenvergadering zijn separaat opgemaakt) 
 
Na de vergadering zijn de leden naar de Genietuin gegaan voor de herdenking bij ons monument. 
Zoals gebruikelijk was er voor vervoer (met mondkapjes) gezorgd. Ook hier was het gezien de situatie 
erg rustig. De Voorzitter heeft met medewerking van museumvrijwilligers vooraf gezorgd dat ons 
monument, voorzien van verse plantjes, er spic en span uitzag.  
Tijdens de sobere plechtige herdenking zonder aanwezigheid van Erewacht, Regimentkader, muziek 
en introducés heeft de voorzitter de namen van de overleden leden tw: A. Poppe, O. van Lent,J. 
Dekker, W.van Hees, A. Brekelmans en G. de Smit één voor één, gevolgd door een slag op de bel, 
genoemd. Hierbij staan de aanwezige leden opgesteld en hebben de eregroet gebracht. Het bloemstuk 
is door Teunis van Valen namens ons allen geplaatst. 
 
Na terugkeer in het KeK-gebouw is het tijd voor geanimeerde gesprekken onder het genot van een 
borrel of een biertje. Het lukt de leden om zich aan de gepaste afstand van 1.5 meter te houden. 
Intussen stelde de catering een buffet op, wat later blijkt bij ieder in goede smaak te vallen. Dit blijkt ook 
uit het aantal gangen wat meerdere leden naar de royaal gevulde schalen hebben gemaakt. 
 
De VOPET kan ook in dit bijzondere jaar mede door de gastvrijheid op de Lunettenkazerne, de inzet 
van het Regiment Genietroepen, vrijwilligers van het Geniemuseum, de transportgroep, de logistieke 
afdeling, de bewakingsgroep, het personeel van de Servicebalie, Paresto en onze bestuursleden 
terugkijken op een geslaagde uitgebreide ledenvergadering.  
Het bestuur van de Vereniging (Oud) Pontonniers en Torpedisten hecht er aan iedereen die zich voor 
deze dag op de een of andere wijze heeft ingezet daarvoor hartelijk dank te zeggen. 
 
De volgende ledenvergadering en reünie staat gepland op woensdag 22 september 2021. 
Ook u bent als lid van de VOPET daarbij van harte uitgenodigd. 


