Kapitein ter zee Jan-Willem Boone
Plaatsvervangend Commandant
Zeemacht in het Caribisch gebied
Kapitein ter zee Jan-Willem Boone is op 19 april 1966 geboren
in Enschede. Na afronding van het VWO, begon hij in 1984
aan zijn officiersopleiding op het Koninklijk Instituut voor
de Marine. In 1987 werd hij beëdigd als officier. Na zijn
praktische bedrijfsintroductie aan boord van het fregat
Hr.Ms. Kortenaer, studeerde hij af in de richting technische
bedrijfskunde.
In 1990 volgde hij de waarnemeropleiding bij de Marine
Luchtvaartdienst op het Marine Vliegkamp Valkenburg. Hij
werd in 1991 gebrevetteerd en geplaatst als NAVCOM P3C
Orion bij het vliegtuigsquadron 321 waar werd deelgenomen
aan onder meer Operation Sharp Guard bij het voormalige
Joegoslavië. In 1993 keerde hij terug naar Den Helder voor
het volgen van de Tacco Lynx-helikopter opleiding op het
Marine Vliegkamp De Kooy. Geplaatst als Tacco bij het
vliegtuigsquadron 860 volgden aaneengesloten operationele
plaatsingen aan boord van fregatten en werd deelgenomen
aan diverse operaties waaronder de VN operatie Support
Democracy in Haïti. Na deze periode werd hij instructeur op
de Full Mission Flight Simulator bij het vliegtuigsquadron 7.
In 1999 volgde de opleiding tot Commando Centrale Officier
met als specialisme onderzeebootbestrijding, waarna hij
diende aan boord van Hr.Ms. Bloys van Treslong. Aansluitend
werd hij in 2000 geplaatst als specialist systeemintegratie
NH-90 bij de Directie Materieel Koninklijke Marine onder
gelijktijdige bevordering tot LTZ 1. In 2003 kwam hij terug
naar het Marine Vliegkamp de Kooy als hoofd algemene
dienst bij het vliegtuigsquadron 860.
Begin 2005 voer hij als Eerste Officier aan boord van Hr.Ms.
Willem van der Zaan. Het fregat kende een intensieve
vaarperiode waarbij onder meer werd deelgenomen aan de
Operatie Active Endeavour. Na deze operationele periode
heeft hij de Hogere Defensie Vorming aan de Koninklijk
Militaire School in Brussel succesvol afgerond. Daarna
volgde een functie als beleidsadviseur bij de afdeling
Bestuursondersteuning van het CZSK.
In 2008 volgde een plaatsing bij het nieuw opgerichte Defensie
Helikopter Commando in Gilze-Rijen onder gelijktijdige
bevordering tot kapitein-luitenant ter zee. Hier vervulde hij

de functie van Postholder Opleidingen en Expertise en was
hij verantwoordelijk voor het vormgeven van deze afdeling.
Medio 2010 volgde een korte plaatsing als transitiemanager
NH-90 waarin de operationele introductie van de NH-90 werd
begeleid. In 2011 nam hij het commando van 860 Squadron
op zich. Deze commandoperiode kenmerkte zich door de
uitfasering van de Lynx helikopter en de introductie van de
NH-90 helikopter.
In 2013 werd hij geplaatst bij de Directie Plannen van de
Defensiestaf als senior stafofficier maritiem optreden.
Tijdens deze functie werd hij uitgezonden als Senior
National Representative bij de Combined Maritime Forces in
Bahrein. In 2016 volgde een plaatsing bij het CZSK afdeling
integratie en was hij verantwoordelijk voor het integrale
gereedstellingsplan van het CZSK.
Na een korte plaatsing als Hoofd Operaties bij de Kustwacht
Caribisch gebied is hij vanaf 26 juni 2017 belast met de functie
van Plaatsvervangend Commandant der Zeemacht in het
Caribisch gebied en is hij bevorderd tot kapitein ter zee.
Kapitein ter zee Jan-Willem Boone is getrouwd en woont
samen met zijn echtgenote Petra Boone-Diks op Curaçao.
Samen hebben zij één zoon.

