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Reslnfo-Flash wordt uitgegeven door de 

Groepering Reservemilitairen 

West-Vlaanderen vzw 
 

 
 
 

Traditiedrager van de Kring Reserveofficieren 

Brugge, Westhoek & leper 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Verantwoordelijke uitgever LtKol (R ) PATTYN Peter Weststraat 26  
8420 De Haan 

Contactgegevens: 
www.grwv.be 
secretariaat@grwv.be 
 
 
Informatie, artikels en nuttige tips bezorgen aan Ere Adj t Possenier Gilbert  
(gilbert.possenier@telenet.be). De oorspronkelijke inzender blijft verantwoordelijk 
voor de echtheid van de inhoud van zijn artikel. 
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Voorwoord 

Beste leden,  

De zomer staat net voor de deur. Verschillende herdenkingen zijn reeds 

achter de rug maar het programma van  activiteiten  is zeker nog niet 

afgewerkt.  

Ook dit jaar is er nog verrassend veel te doen. Alles opsommen zal ik niet 

doen, hiervoor kunt u onze webstek bekijken. (www.grwv.be) 

Vergeet zeker niet onze "nationale competitie" 29-30 oktober te Spa en de 

familiedag op 26 september. 

                                                           Tot op een van onze activiteiten. .. 

                                                                             Peter Pattyn 

                                                                              Vz GRWV 

Secretariaat 
 

Vierdaagse van de IJzer 
Nu van dinsdag tot vrijdag 

dinsdag, 18 augustus, 2015 Oostduinkerke 

woensdag 19 augustus, 2015 Diksmuide 

donderdag 20 augustus, 2015 Poperinge 

vrjdag, 21 augustus, 2015 Ieper (inclusief herdenkingsplechtigheid onder 
de Menenpoort en het slotdefilé) 

Internationale wandeltocht voor zowel militairen als burgers. Gedurende 

dit wandelevenement gaan de gedachten uit naar de slachtoffers uit WOI 

en WOII. De eerste wandeldag vindt plaats op het grondgebied van 

Nieuwpoort, met aankomst in Koksijde-Oostduinkerke. Traditioneel 

liggen de aankomstplaatsen op de daarop volgende dagen in Diksmuid, 

Poperinge en Ieper. 
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Voor uw agenda – Activiteiten 
Bestuursvergaderingen: 
07    sep 2015 Bestuursvergadering Middelkerke 

05 okt  2015  Bestuursvergadering Brugge 
09 nov 2015 Bestuursvergadering    Last Post     Ieper 

07 dec 2015 Bestuursvergadering Zwevegem 

 

Vr 05 jun 15 Tir Duinkerke 

Di 23 - Vr 26 
Jun 15 

MESA 

Zie Website MESA 

La Roche-en-
Ardenne / 
Durbuy / 
Marche-en 
Famenne / 
Saint-Hubert 

Vr 03 1630 Jul 
15 

Tir Duinkerke 

Di 21 jul 15 Nationale feestdag Lokale 
plechtigheden 

Di 18 – 21 aug  
15 

Vierdaagse Website 4 
daagse 

sep – okt  

Datum later 

Schietwedstrijd Fr – Ge -
Be 

Duinkerke 

Vr 04 sep 15 Tir Duinkerke 

Za 26 sep 15 Familiedag Regio Kemmel 

Vr 02 okt 15 Tir Duinkerke 

Wo 11 nov 15 Wapenstilstand Lokale 
plechtigheden 

Vr 27 Nov 15  Korpsmaaltijd De Normandie 
Koksijde 

Vr 04 dec 15 Tir Duinkerke 
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Besparen op of besparen via 

Door Geert Casteleyn 
 

Niet ‘besparen op reservisten’ maar wel ‘besparen via meer 
reservisten’  
 
De voorbije weken hoorde ik steeds meer berichten over het 
beperken van de instroom van nieuwe reservisten. 
Ik hoop dat ‘defensie’ die instroom helemaal niet zal beperken, 
integendeel, want een goedkope werfreserve met 
gemotiveerde en gekwalificeerde gelegenheidsmedewerkers is 
een buitenkans die niemand mag laten liggen in tijden van 
budgettaire beperkingen. 
 
Zou ‘defensie’ denken dat er geen nood is aan 
gelegenheidsmedewerkers? 
Dat lijkt mij onwaarschijnlijk. 
Zelfs indien ‘defensie’ nooit gelegenheidsopdrachten zou 
krijgen, dan nog ware het een verkwisting alle taken louter 
door voltijdse vaste medewerkers te laten uitvoeren. 
 
Zou ‘defensie’ denken dat er onvoldoende gemotiveerde en 
gekwalificeerde reservisten zijn? 
Dat lijkt mij onwaarschijnlijk.  

http://www.bonne-verzekeringen.be/


6 
 
 
KNVRO en KNUROO zorgen immers op de defensiestaf voor het 
periodiek her-opfrissen van de nuttige feitenkennis over de 
reserve. 
 
Zou ‘defensie’ denken dat zo'n werfreserve niet goedkoop is? 
Dat lijkt mij onwaarschijnlijk. 
Iedere kostprijsberekening toont immers aan dat het 
voordeliger is om niet louter voltijdse vaste medewerkers in te 
zetten. 
 
Ik twijfel er dus niet aan dat de defensiestaf een optimaal 
gebruik wenst te maken van de steeds beperktere middelen 
maar de regering en het parlement hebben het laatste woord, 
zowel over het defensiebudget als over de reserve. 
 
Regering en parlement hebben minstens drie mogelijkheden: 
1: geen keuze maken en verder aanmodderen 
2: kiezen voor besparingen via het inzetten van meer 
reservisten 
3: kiezen voor verkwisting via het beperken van de instroom 
van nieuwe reservisten. 
 
Indien de regering en het parlement, tegen iedere logica in, 
zouden kiezen voor het verder afbouwen van de reserve, dan 
moeten KNVRO, KNUROO en alle reservisten deze 
democratische besluitvorming respecteren en de eer aan 
zichzelf houden’. 
Indien regering en parlement de ‘actieve beschikbaarheid’ van 
reservisten zouden afwijzen, dan blijft een ‘passieve 
beschikbaarheid’ het enige wat reservisten en andere 
idealisten nog kunnen aanbieden. 
 
Geert Casteleyn 



7 
 
 

 

Schietwedstrijd reservisten Frankrijk – België op 24 
april 2015 

 

Op 24 april 2015 ging bij onze Franse vrienden in het Fort 
des Dunes te Lefferingcoucke traditie getrouw het jaarlijkse 
treffen door, waarbij door beide reservistenverenigingen 
een schietwedstrijd wordt betwist met aansluitend een 
gezamenlijk avondmaal.  
Twaalf reservisten hadden waren paraat op deze 
organisatie. Zes van Brugs Ommeland en zes van GRWV. Op 
de schietwedstrijden zien we meestal dezelfde deelnemers 
terug, maar nu hadden twee vaste waarden, Willems Patrick 
en Rotsaert Jozef forfait moeten geven om medische 
redenen. Geen nood er waren voldoende goede schutters 
aanwezig om mee te doen voor de eerste plaats.  
Vanaf 1800hr kwamen de deelnemers langzaam binnen om 
rond 1900hr alle ploegen volledig paraat te hebben. Gezien 
de weinige activiteiten waar de reserve nog gezamenlijk kan 
aan deelnemen is het weerzien van de kameraden 
uitbundig. Voor de enkelen was het geleden van de vorige 
schietwedstrijd in september verledenjaar. Opvallend was 
dat er maar twee echtgenoten/partners meegekomen 
waren, wat uitzonderlijk was in vergelijking met de vorige 
jaren. 
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De wedstrijd verliep vlot en was rond 2100hr gedaan. 
Terwijl de wedstrijdjury de punten telde en de tafels voor 
het avondmaal werden klaargezet, kon nog wat gezellig 
gebabbeld worden. 
Dan kwam het moment van de waarheid. De bekendmaking 
van de resultaten door Col Jean Caenen. In het Frans en in 
het Vlaamsch uit zijn streek werden eerst de individuele 
punten per discipline bekent geproclameerd en nadien het 
ploegenklassement. 
Adj (R) BRISSINCK Kurt was de beste met pistool en tweede 
met geweer wat hem de eerste plaats bezorgde in de 
combiné met beide wapens. Bij de ploegen rangschikking 
was de ploeg van Brugs Ommeland met BRISSINCK Kurt , 
DEVLIEGHE Didier en POSSENIER Gilbert de overduidelijk 
winnaar met 40 punten meer dan de tweede geklasseerde. 
Er werden door alle schutters goede resultaten neergezet en 
het was een gezellige avond. 
Proficiat aan de schutters en onze dank aan onze Franse 
collega reservisten voor de goede organisatie van deze 
bijeenkomst. 
Alle uitslagen verder in dit blad. 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.ikbv.be/
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RENCONTRE du 24.04.2015  RESULTATS          

CLASSEMENT PAR EQUIPE         

  Carabine Clt Pts  Pistolet Clt  Pts   Combine Clt  Pts  

SOR WEST VLAENDEREN 1          

ADJ POSSENIER Gilbert  85   77   162 
ADJ DEVLIEGHE Didier  89   88   177 

ADJ BRISSINCK Kurt  92   90   182 
 TOTAL 1 266  1 255  1 521 
          

SOR DUNKERQUE 1          

A/C MAES Michel                  73   78   151 
ADJ ALEXIS Bernard  79   75   154 

ADJ CORNILLE Alain               91   85   176 
 TOTAL 2 243  3 238  2 481 
          

OR WEST VLAENDEREN 1         

MAJ BEYTS Marc                  66   75   141 
LCL PATTYN Peter                 83   86   169 

CDT CASTELEIN Eric               50   86   136 
 TOTAL 3 199  2 247  3 446 
          

OR/SOR WEST VLAENDEREN 2         

A/C CASSIER Chris                46   82   128 
MAJ DHONDT Koen                  69   67   136 
ADJ GOETHALS Marc                74   87   161 

 TOTAL 4 189  4 236  4 125 
          

OR DUNKERQUE 1          

COL CAENEN Jean                  80   74   154 
CDT VANLOOCKE Michel             85   93   178 
LTT LHOMME Jean-Marie  22   65   87 

 TOTAL 5 187  5 232  5 419 
          

OR/SOR WEST VLAENDEREN 3          

MAJ DHONDT Koen                  65   84   149 
M; A ROSSEEL Eric                 53   58   111 
MAJ PYPE Didier                  49   86   135 

 TOTAL 7 167  6 228  6 395 

          

SOR MIXTE FR/BE         

C/C BROUTELLE Jacques            71   53   94 

M; A THOOR Daniel                 61   64   125 
M; A THYS Ann                      66   66   132 

 TOTAL 6 168  7 183  7 351 

          

SOR DUNKERQUE 2          

M; A REGNIER Pascal               47   58   105 

M; A PICOT Christian              32   49   81 
SGD REYNOUDT André              55   59   114 

 TOTAL 8 134  8 166  8 300 
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EASIER1418.EU – Facing the Great War 
   Slotconferentie Brugge, 29 april 2015 
Op woensdag 29 april 2015 verzamelden wij met een 80-tal mensen in 
het provinciaal hof te Brugge voor de slotconferentie van het 
project”Facing the great war – EASIER”. Naast vertegenwoordigers van de 
provincie West-Vlaanderen, Kent County council, the University of Kent – 
School of History – waren ook heelwat actoren op het vlak van 
herinnerings-, herdenkings- en vredeseducatie aanwezig. 
 
EASIER staat voor – Educational Adaptive Script for Interactive Exchange 
on Remembrance – en is een educatief draaiboek voor een 
grensoverschrijdend project rond herinneringseducatie. 
 
Het is het resultaat van een Europees Comenius Regio-project tussen de 
provincie West-Vlaanderen en het graafschap Kent. In 2012 besloten de 
plaatselijke overheden van beide regio’s om in de aanloop  naar de 
herdenking van de Groote Oorlog samen te werken aan de opmaak van 
een “Educatief draaiboek voor een grensoverschrijdend project rond 
herinneringseducatie””. Het is geschreven voor leerkrachten in het 
middelbaar onderwijs die een schooluitstap/uitwisselingsproject plannen 
naar West-Vlaanderen en/of Kent. 
 
Met dit project wil men leerkrachten aanmoedigen om iets nieuws te 
doen en om het thema van de Groote Oorlog op een creatieve en 
interessante manier aan te pakken met hun leerlingen. 
 
Leerlingen van alle leeftijden kunnen deelnemen aan deze projecten die 
aanzetten tot kritisch nadenken. De projecten kunnen handelen over zeer 
diverse thema’s. 
 
Na een verwelkoming door Myriam van Lerberghe, gedeputeerde voor 
Cultuur en Welzijn, provincie West-Vlaanderen volgden er 2 Key Note 
Speeches. 
 
Annelies Beck, VRT-journalist bracht een persoonlijk verhaal – Belgische 
vluchtelingen tijdens WO-I. 250.000 ! Belgen vluchtten in de maanden 
augustus, september, oktober 1914 - soms in gammele sloepjes  - naar 
Groot-Britannië. 250000 ! 
Stel je eens voor dat Europa over 3 maanden zou overstelpt worden met 
250000 bootvluchtelingen in de Middellandse zee … 
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Professor Marc Connelly, professor Moderne Britse Geschiedenis, 
University of Kent had het over de wederopbouw van Ieper. Rebuilding 
Ieper/Ypres : The people come home. 
In 1919 : 6000 mensen verblijven in Ieper. Vanaf de beginjaren 20 
moeten 45000 gezinnen gehuisvest worden. Er rijzen ook heelwat 
problemen rond eigendom … 
In 1921 begint het oorlogstoerisme zich te manifesteren. 
 
Na deze boeiende uiteenzettingen volgde dan een presentatie van de 
resultaten en tools ontwikkeld in het Easier-project.  Westvlaamse en 
Britse leerkrachten getuigden over hun ervaringen met het project. 
Tijdens een netwerkmoment en speed dating maakten we kennis met het 
educatief aanbod over WO-I door de educatieve partners of musea in 
Kent en West-Vlaanderen. 
Ik was dan ook opgetogen om als herinnerings-, herdenkings- en 
vredeseducator EN als lid van M&M Brugge – West-Vlaanderen en als 
bestuurslid van GRWV aanwezig te kunnen zijn op deze slotconferentie. 
 
Ik ben ervan overtuigd dat wij als organisatie ons steentje kunnen 
bijdragen tot het welslagen van dergelijke projecten. Niet alleen als 
organisatie maar ook als papa, mama, opa en oma van opgroeiende 
kinderen : “Nooit meer oorlog “. 
                                                                                Stefaan Vergaerde 
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Hoe lid worden 

Lid worden van de Groepering Reservemilitairen West-
Vlaanderen kan door jaarlijks een bijdrage van € 25,00 
te storten op rekeningnummer  
IBAN: BE58 7755 8208 3479 - BIC: GKCCBEBB.  


