832T en de SOTJIMAS……
De mannen van 832T hadden een redelijk gemakkelijk baantje….de lading ging er doorgaans vanzelf
in en liep er dan ook vanzelf weer uit. Het enige wat enigszins inspanning kostte, was de rit naar en
van het laad- en lospunt. Onze tankwagens waren dan ook dagelijks onderweg vanuit Markelo,
Austerlitz , Wouw en nog wat van die brandstofdepots. Vaak meerdere ritten op één dag. Soms ook
naar de BOSpomp in Munchen Gladbach ( maar dat is een geheel ander verhaal….) . Ook de
oefeningen van het legerkorps in Duitsland werden door de mannen van 832T van brandstof
voorzien….Zelfs de huisbrandolieputten van de marinebasis Den Helder (zelf de put op het befaamde
Scheurenschip…) werden door 832T op vakkundige wijze gevuld. Kortom, 832T was van alle markten
thuis. Toch springt er één voertuig uit dat door 832T op bijzondere wijze werd voorzien van
brandstof…. En dat gebeurde alleen als het plotseling hevig ging sneeuwen………
Als je nu je telefoon pakt, kan je met een paar keer heen en weer slingeren van je vingertop de
weersverwachting voor de komende 14 dagen al bekijken. Zo rond 1970 was het zeker niet
vanzelfsprekend dat je al dagen van te voren gewaarschuwd werd voor een flink pak sneeuw. Je
werd er mee geconfronteerd en dan was het actie!
We zaten toen middenin de Koude Oorlog…..De Russen lagen op minder dan 500 kilometer van onze
landgrenzen en hun vliegtuigen konden binnen een paar minuten boven ons land zijn als er plotseling
oorlog zou uitbreken. Onze Luchtmacht moest natuurlijk te allen tijde paraat staan en de vliegtuigen
moesten binnen enkele minuten de lucht in zijn. Tijdens het winterseizoen moesten de start- en
landingsbanen ijs- en sneeuwvrij worden gemaakt. Dat kan je natuurlijk met een schuiver doen,

maar dat is nogal omslachtig en echt schoon krijg je het er niet mee.
In 1964 deed een merkwaardig voertuig ---product van een vernuftig idee en veel doe-het-zxelf
techniek--- zijn intrede in de Koninklijke Luchtmacht. Men ging er van uit dat de energie van een
vliegtuigstraalmotor zou kunnen worden gebruikt om sneeuw en ijs op start- en rolbanen te
smelten. Het vehikel werd SOTJIMAS ( Single Operated Twin Jet Ice Melter And Snowblower)
gedoopt. Het geheim school in de toepassing twee straalmotoren (één voor en één achter) die de
startbanen schoonblazen van ijs en sneeuw en die tevens voor de aandrijving van het voertuig
zorgden. Als basis werd de Rolls Royce Derwent straalmotor gebruikt die o.a. gemonteerd waren in
de Gloster Meteor .

Prima ding dus die SOTJIMAS, maar dat ding gebruikte nogal was brandstof en niet van die
gewone…..Pure hoogwaardige vluchtige vliegtuigbrandstof die, zodra de eerste sneeuwvlokken
vielen, weer of geen weer, of het nu dag of nacht was, zo snel mogelijk geladen moest worden in
Pernis en als de brandweer naar de luchtmachtbases Leeuwarden, Twente, Volkel of Soesterberg
worden gebracht. Speciaal voor die snelle transporten werd 832T ingeschakeld. Soms betekende dat
maar één ritje, maar als het bleef sneeuwen, dan moest er vaak een tweede achteraan worden
gemaakt. De SOTJIMAS moest blijven rijden, uitval door brandstofgebrek kon wel eens betekenen
dat Nederland niet meer te verdedigen was………
De SOTJIMAS bleef nog jaren paraat, evenals 832T op de achtergrond. Na de val van de muur bleek
het schoonhouden van de startbanen van minder belang en verdween de SOTJIMAS van het toneel.
Ook 832T verdween in de saneringsdrift van de KL. Wat overbleef zijn de sterke verhalen over die
barre tochten in de sneeuw naar de diverse Luchtmacht bases.
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