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Voorwoord 
Beste leden, 
Bij het schrijven van dit woordje blijft de zomer maar duren. Het is een 
“crème” van een weer. Ik hoop nog voor een tijdje want straks zal het 
opnieuw wat killer en kouder zijn. 
Onze familiedag was een schot in de roos. Wie geen geldige reden had om 
afwezig te zijn die heeft wat gemist. Verder staan nog wat schietbeurten in 
Duinkerke op het menu en een internationale competitie. 
In 25 november staat onze Korpsmaaltijd  gepland. Niet toevallig in “De 
Kroon’” te Esen want we zijn dit jaar bekroond geweest. Onze vereniging 
mag fier de naam KONINKLIJK dragen. En ik heb in de wandelgangen reeds 
vernomen dat dit ook wel eens het thema zou kunnen zijn van deze 
feesttafel. Wie heeft zich nog niet ingeschreven? 
Daarnaast zijn er nog verscheidenen vertegenwoordigingen, 
herdenkingen, activiteiten en marsen waar ieder lid gerust mag aan 
deelnemen. Op onze webstek ( www.grwv.be) kunt u er  veel meer over te 
weten. We hebben alvast op pagina ‘4’ een select lijstje opgenomen. 
Ik zal op verschillende aanwezig zijn. U toch ook ! 
 
Tot op een van deze activiteiten. 
Peter Pattyn 
Voorzitter Koninklijke Groepering van Reservemilitairen West-Vlaanderen. 

Secretariaat 

Bevorderingen 

Werd benoemd in de graad van LtKol(R) 
Beyts Marc  

Werd benoemd in de graad van Maj(R) 
Pype Didier  

Werd benoemd in de graad van Adjt Chef(R)  
Devlieghe Didier 
Hartelijke gelukwensen aan de benoemden vanwege het 
bestuur en de leden 

 

http://www.grwv.be/
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Voor uw agenda – Activiteiten 
Bestuursvergaderingen: 
07 nov 2016 Bestuursvergadering    Last Post     Ieper 

 

Vr 04 1630 Nov 16 Trg Tir (Pistool) FDD Duinkerke 

Zo 06 Nov 16 43e Canadeese 
Bevrijdingsmars 

Hoogplaat (NL) - 
Knokke 

Wo 11 Nov 16 Wapenstilstand Lokale plechtigheid 

Zo 15 Nov 16 Te Deum koningsdag Lokale plechtigheid 

Vr 25 Nov 16 Korpsmaaltijd KGRVW De Kroon te Esen 

Vr 02 1630 Dec 16 Trg Tir (Pistool) FDD Duinkerke 

Vr 27 jan 2017 Nieuwjaarsreceptie Locatie later 

http://www.ikbv.be/
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Oorkonde betreffende de toekenning titel “ Konninklijk” 
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De voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur van de 

Koninklijke Groepering Reservemilitairen West-
Vlaanderen 

& 
De voorzitter en bestuursleden van de Vriendenkring 24Li 

hebben het genoegen u en uw partner, alsook uw vrienden en 
familieleden, uit te nodigen op hun jaarlijks KORPSFEEST dat 

doorgaat op vrijdag 25 november 2016 vanaf 19.00 uur in  
feestzaal "DE KROON" 

Esenplein 8 - 8600 ESEN- www.feestzaaldekroon.be - 051/50.00,03 

Dankzij een financiële tussenkomst van onze verenigingen blijft de prijs beperkt tot 
65,00 € (leden en hun partner) en 70,00 € (niet-leden) per persoon (incl 
aperitief, geselecteerde wijnen en dranken tot 2.00 uur). Er is aansluitend 
mogelijkheid tot dans 

Hoe en wanneer inschrijven ? 

Door storting op rekening IBAN: BE58 7755 8208 3479 van de GRWV 
vzw met vermelding van uw naam EN bevestiging per e-mail 

 
secretariaat@grwv.be, 

 
Wij ontvangen uw inschrijving en betaling graag vóór 11 november 2016 
Kledij: gala, spencer of service-dress (wit-zwart met eretekens) of 
avondkledij. 

Aperitief met assortiment van verfijnde 
koude en warme hapjes 

*** 
Toast op Z.M. De Koning 

*** 
Trio van noordzeevis met een licht 

currysausje en fijne groentjes 
*** 

Sorbet van peer overgoten met poire 
Williams 

*** 
Everzwijnhaasje met sausje van Calvados 

*** 
Koffie met versnaperingen 
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SBMM 2016 
Op zaterdag 10 Sep 16 werd er RV gegeven aan het OC St Jozef 
te Maldegem.  4 KBO reservisten ( Chris, Pascal, Patrick en 
ikzelf ) met hun partner en sympathisanten waren verzameld 
om de korte familiewandeling van 8 km aan te vatten. De 
wandeling bracht de 11 dapperen, langs de oostelijke kant 

van Maldegem, naar enkele mooie plaatsjes in de omgeving. Deze 
herdenkingsmars Switchback Memorial March ( bevrijding 1944 ) wordt o.a. 
georganiseerd door Adjt(R) Benedict Braet. Hem kennen we van bij het 24 Li 
Rgt en het Mil Comdo W-Vl.                                                          

Na de kort maar krachtige wandeling, 
konden we onze dorst laven met een 
frisse pint of een frisdrank.                   Het 
was immers een prachtige dag waar de 
zon zich van haar beste kant liet zien. 
2e luik, was de plechtigheid, op de grote 
markt van Maldegem. De Canadees – 
Poolse Mil - Civ delegatie werd er 
muzikaal ontvangen door de 
gemeentebesturen van verschillende 

Belgisch – Nederlandse gemeenten. 
Yeomanry zorgde voor authentieke 
sfeer met hun Mil oldtimers. De lokale 
vaderlandslievende verenigingen en 
enkele nieuwsgierige omstaanders 
vervolledigden de talrijke groep op de 
markt. 
Na de toespraken van alle delegaties 
en de uitgebreide bloemenneerlegging 
werden de nationale hymnes van 
Canada, Polen en België gespeeld.  
Bloemen werden namens KBO W-Vl neergelegd door de voorzitter Didier en 

de POC Chris. Marc G was, zoals 
gewoonlijk, onze fotograaf gedurende de 
plechtigheid. 
 Een stoet werd gevormd en deze bracht 
iedereen terug naar het OC om daar af te 
sluiten met nog een traktatie van de 
gemeente, merci. 
Bedankt aan de organisatie en de POC 
voor deze geslaagde activiteit. 
Volgend jaar terug present. 
 

Devlieghe Didier     ADC(R)  
 AS3 / Webmaster KGRWV 
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Familiedag KGRWV 24 sep 2016 
Ploegsteert in het zuiden van de provincie was de bestemming voor de 
familiedag met de leuze “Over de taalschreve goan kiekn en proevn”. 
Verzameling werd gehouden bij Baptiste, de cafétaria van het toeristische 
dienst te Komen-Waasten, waar de aangeboden croissant met koffie na 
een uurtje autorijden smaakte. Met blijheid begroetten de deelnemers 
elkaar wat reeds een gezellige dag voorspelde.  

Door Mario werd de gids “ Madelein” die ons 
de ganse dag zou vergezellen, voorgesteld. 
Madelein nam dan het woord en deed een 
korte uitleg over wat ons deze dag te wachten 
stond en gezien de uitgestrektheid van het 
front zouden alle verplaatsingen met de auto 
gebeuren. Er werd aan carpooling gedaan en 
de kleine colonne  zette zich in beweging naar 
ons eerste doel het bezoekerscentrum “ 

Plugstreet 14-18 experience”. Het interactief interpretatiecentrum baseert 
zich op het leven van de soldaten en de burgerlijke bevolking. Zijn half 
ondergrondse bouw laat ons denken aan de catacomben die tegenwoordig 
ontoegankelijk zijn. De ingang is gekenmerkt door een glazen piramide. De 
bezoekers kunnen de verscheidene taferelen ontdekken op het hightech 
materiaal ,te danken aan de partnerschap van de Australische regering, 
drie thema's betreffende de aanwezigheid van hun soldaten in Ploegsteert 
en Waasten worden in herinnering gebracht: de veldslag van Wiesen, de 
catacomben en de winter 1917-1918. 
In de inkomhall werd aan de gedenk-plaat ter 
ere van de Australische tunnelgravers, eerst 
uitleggegeven over het graven van tunnels en 
plaatsen van mijnen.  
Op de heuvelrug bij Mesen waar ze een goed 
overzicht hadden op het front hielden de 
Duitsers stand. De Britse bovengrondse 
aanvallen zouden mislukken, maar de Britten dachten dat ondergrondse 
aanvallen zouden kunnen slagen. In het geheim bouwden de tunneliers 
van het Britse leger tunnels richting de Duitse stellingen om aldaar 
springstoffen te plaatsen. De plannen werden al in januari 1916 voorgelegd 
door generaal Herbert Plumer. Meer dan 6.000 Britse tunneliers en meer 
dan 1.000 infanteristen begonnen in het geheim aan de bouw van 22 
tunnels tussen Hill 60 en Ploegsteert tot onder de Duitse stellingen wat 
anderhalf jaar zou duren. In de tunnels werden duizenden kilo's springstof 
geplaatst. Onder Hill 60 alleen al 25.000 kilo. Ze gebruikten de "clay 
kicking" methode. "Clay kicking" is een door de Britten toegepaste 
werkmethode waarbij de graver, gelegen op een schuin aangebrachte 
houten ruggesteun, met de benen vooruit, klei lostrapt. Britten pasten die 
manier van werken al toe in de burgerlijke mijnbouw en de eerste 
ondergravers waren in het burgerleven "clay-kickers". Hun methode 
leverde niet alleen snel en efficiënt werk op, het kon ook vrij geluidloos 
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worden uitgevoerd wat gezien de almaar meer verfijnde 
"afluisterapparatuur" maar al te zeer geraden was. De meest bekende 
eenheid was de 171ste tunnelcompagnie, mannen uit Londen die dagelijks 
metrotunnels in de Londense blauwe klei uitgroeven. De Engelse gravers 
kregen de bijnaam “Moles”, de Canadezen waren “Beavers” en de Nieuw-
Zeelanders “ Kiwi’s” naar de loopvogel die enkel in Nieuw-Zeeland 
voorkomt. 
Vervolgens werd aan de hand van een film het ganse verloop van WO I 
chronologisch getoond. Het ontstaan van het conflict,  de 
oorlogsverklaringen, de mobilisaties, de bewegingen van het front, zowel 
oost- als westfront, de inzet van de kolonies, de deelname van de Chinezen 
en nog veel meer. Het volgende deel was de frontlijn tussen Ieper en de 
Franse grens in de periode 14 – 18, met vooral de streek rond Mesen en 
Ploegsteert. Alles mooi gepresenteerd op een digitale tafel en begeleid 
met foto’s op een grote wand.  
Als derde deel werd er uitleg gegeven aan een digitale wand waar een 
schat aan informatie in te vinden was.  
Tijd voor het middagmaal en verplaatsing naar Restaurant “Au relais du 
Gheer” waar we genoten van een aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht en 
koffie alvorens de ontdekkingstocht te hervatten. 
Het namiddagprogramma was een autotocht langs de frontlijn met 
stopplaatsen aan belangrijke plaatsen die in het bezoekerscentrum reeds 
vermeld werden.  
Na een korte uitleg op het kruispunt aan de Gheer waar een kruisbeeld 
staat en een herinneringsplaat te nagedachtenis van een Britse held 
verplaatsten we ons naar een punt waar één tijdens de oorlog geplaatste 
en niet tot ontploffing gebrachte ondergrondse mijn, op 15 juli 1955 alsnog 
tot ontploffing kwam door een blikseminslag. Van de 24 geplaatste mijnen 
werden er 4 niet tot ontploffing gebracht gezien ze geen strategische 
waarde meer hadden, tot die dag in 1955. De gedempte put is bij hevige 
regens nog steeds zichtbaar gezien er zich op deze plaats een grote 
waterplas vormt. Verdergaat het langs het wit houten kruisje met het 
opschrift "In the memory of Harry Wilkinson 2nd Bn Lancashire Fusiliers 
Died in action the 10th november 1914" Het kruisje staat aan de rand van 
het veld waar de stoffelijke resten werden ontdekt, naar de plaats waar de 
historische voetbalmatch door ging tijdens het kerstbestand in 1914. De 
meest legendarische wedstrijd zou die tussen de Britten en de Duitsers zijn 
gespeeld, in de wijk Saint-Yvon, in de buurt van Ploegsteert. De Duitsers 
wonnen met 3-2. Op deze plaats staat ook een gedenkplaat en kruis. 
Na een rondgang op het ook aanwezige Engels kerkhof ging het richting 
Mesen langs Antons farm en de boerderij waar Hilter tijdens de eerste 
wereldoorlog zou verbleven hebben. 
Mesen is verbroederd met Featherstone een stad in Nieuw-Zeeland, het 
Featherstoneplein aan de kerk is er een verwijzing naar.  Bij de Sint Niklaaskerk 
bevindt er zich een herdenkingsplaat ter ere van Samuel Frickleton, een Nieuw 
Zeelandse onderofficier. Tijdens de  Mijnenslag van Mesen in 1917 kan hij twee 
Duitse mitrailleursnesten onschadelijk maken. Hij geraakte hierbij gewond. Maar 
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zo spaarde hij heel wat soldatenlevens. Voor deze heldendaad kreeg hij het 
Victoria Cross. Dit wordt heel zelden uitgereikt. 
In de kerk zijn twee kunstwerken van een Duitse kunstenaar aanwezig namelijk 
een kroonluchter en een gesmede roos welke de kunstenaar maakte als 
wedergpedmaking voor het leed dat Duitsland de bevolking van Mesen 
heeft aangedaan. Onder de kerk is ook een crypte uit de 11de eeuw die pas 
bij toeval ontdekt werd tijdens de eerste wereldoorlog, toen brokstukken van 
de kerktoren door het tongewelf van de crypte vielen. 
Mesen speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van de kiwi's. Heel 
wat Nieuw-Zeelandse soldaten sneuvelden er tijdens de Eerste 
Wereldoorlog, bijna honderd jaar geleden, en liggen er nog steeds 
begraven op een Nieuw-Zeelandse begraafplaats welke we ook bezochten 
Alvorens Mesen te verlaten werd nog 
halt gehouden aan het Ierse vredespark. 
Het Ierse Vredespark met de ronde toren 
gelegen langs de Armentierssteenweg, is 
een project van de Ierse organisatie "A 
Journey of Reconciliation". Het werd 
aangelegd van juli tot november 1998 
door jongeren uit Noord-Ierland en de 
Ierse republiek, als een symbool van 
vrede en verzoening. De Round Tower 
verwijst naar de middeleeuwse torens 
die in Ierland door de Kelten werden opgetrokken als verdediging tegen de 
Vikingen. In de toren zijn de namen van circa 49.000 Ierse doden uit WOl 
terug te vinden in de War Memorial Books. Op het pad naar de toren liggen 
negen platte stenen met persoonlijke getuigenissen. 
Als afsluiter werd nog een bezoek gebracht het Ploegsteert Memorial. 
Ploegsteert Memorial ligt op Berks Cemetery Extension en herdenkt meer 
dan 11000 Commonwealth-militairen die in de sector stierven tijdens de 
eerste wereldoorlog en er geen gekend graf kregen. De sector beslaat een 
gebied vanaf de lijn Caestre-Dranouter-Waasten (ten noorden) tot de lijn 
Haverskerque-Estaires-Fournes (ten zuiden); met inbegrip van de steden 
Hazebrouck, Merville, Bailleul en Armentieres, het bos van Nieppe en 
Ploegsteert Wood. Deze mannen stierven niet tijdens de grootscheepse 
offensieven zoals de slagen om Ieper in het noorden of Loos in het zuiden. 
Ze stierven meestal tijdens de dagdagelijks schermutselingen die 
kenmerkend waren voor de loopgraven in deze sector of tijdens iets 
grotere aanvallen die meestal opgezet werden ter ondersteuning van 
grootschalige acties op andere plaatsen. 
Voor het laatste deel van de familiedag verzamelden we terug in de 
cafetaria “Chez Baptiste” voor een pannenkoek en een glas op de 
vriendschap. 
Het was een gezellige en leerrijke dag en met het gevoel dat er nog meer 
te bezichtigen valt kom ik er zeker nog terug. 

Possenier Gilbert 
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Uitslagen schietwedstrijd 01 Okt 2016  
Reservisten Frankrijk – Duitsland - Belgie 

West Vlaanderen mixe Pistool Plaats Geweer Plaats Combine Plaats 

Cdt Rotsaert Joseph 58  45  103  
Cdt Devogel Geert 59  70  129  
Adjt Bonjé Rudi 63  73  136  
Adjt Aspeslagh Roland 62  70  132  

         

Offr West Vlaanderen       

Cdt Castelein Eric 90 3 89  179 2 

Ltkol Beyts Marc 61  75  136  
Maj d'Hondt Koen 89  90 3 179 2 

Maj Pype Didier 67  83  150  

         

Ooffr West Vlaanderen       

Adjt Possenier Gilbert 84  93 1 177  
Adc Devlieghe Didier 74  84  158  
1Sgt Willems Patrick 76  79  155  
Adjt Goethals Marc 77  67  144  

         

 Ploegenrangschikking      

  Pistool     Geweer     Combine   

1  OR DK                  322 1  Offr W-Vl          337 1  OR DK                  676 

2  Ooffr W-Vl         311 2  Krefeld               335 2  Offr W-Vl           644 

3  Offr W-Vl            307 3  OR DK                 334 3  Ooffr W-Vl        638 

   4  Ooffr W-Vl 323    

http://www.ijsrene.be/
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Hoe lid worden Lid worden van de Koninklijke Groepering 
Reservemilitairen West-Vlaanderen kan door jaarlijks een 
bijdrage van € 25,00 

te storten op rekeningnummer  
IBAN: BE58 7755 8208 3479 - BIC: GKCCBEBB.  


