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Secretariaat  
 

     BYL  VALENTYN 

          Den Byl 

Geboren in Blankenberge op 15 mei 1932 
en er overleden op 4 december 2018, 

gedreven in zijn jobs,  
in de sport, de bergen, de ski, 

 bij het leger-verkenners troepen. 

Ere Luitenant Kolonel Pantsertroepen 
Kruis Commandeur in de orde van Leopold II 

Kruis Officier in de Kroonorde 
Militair Kruis 1°klas 

Humanitaire opdracht in Bosnië - Herzegovina 1997 OSCE-
supervisor 

Gewezen commandant 10 Recce en 6 Lansiers 
Ere Voorzitter Kring Officieren Brugge en Blankenberge 

Dit meldt zijn echtgenote Vandesande Valentine. 

Met welgemeende dank aan:  Patsy Vandesande (zijn 
nichtje) 
Christine Vandenbroucke (familievriendin) Rainbow 

Volgens de wens van Byl heeft de asverstrooiing 
plaatsgehad in intieme kring op de stedelijke 
begraafplaats in Blankenberge. 

Rouwadres: Jordaenslaan 68, 8370 Blankenberge

http://www.ijsrene.be/
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Voorwoord 
Beste leden, 
Met de nieuwjaarsreceptie als eerste activiteit van onze vereniging is het jaar 2019 
gestart. In mijn toespraak van verleden jaar had ik het over het feit dat er in het leger 
zou geïnvesteerd worden. En dit is ook zo gebeurt. De geplande militaire 
programmawet werd verder uitgevoerd en zal verder worden uitgevoerd. 
Uit de toespraak van Genereel Compernolle citeer ik het volgende: “In 2018 konden 
we een aantal grote en belangrijke investeringen succesvol afsluiten. In de 
komende jaren zullen jullie aan boord van nieuwe vliegtuigen vliegen, aan 
boord van nieuwe schepen varen en vanuit nieuwe voertuigen opereren. 
Deze investeringen zullen Defensie toelaten om de componenten, om jullie 
eenheden, verder te moderniseren. Zo zullen we ook in de toekomst kunnen 
deelnemen aan operaties en onze rol van betrouwbare partner blijven 
invullen.” 
Ik vermeldde vorig ook zijn woorden dat je geen leger maakt met materiaal 
maar met mensen: “soldaten”. Een waardering voor het militaire beroep. 
Voldoende nieuwe mensen aantrekken is belangrijker dan nieuwe aankopen. 
Hij sprak ook over de aanwervingen als volgt :  
Ik zag ook goeie, moderne reclamespots om mensen warm te maken om 
reservist te worden.  
Ik zag een mooie filmische samenvatting van de laatste Nationale Competitie 
opgevat als toffe onderbouw om’ reservist zijn’ mooi op te waarderen. 
Ik zie concrete plannen om jonge mensen te laten proeven van Defensie of 
reservist. Zo kan men reeds als jobstudent proeven en stappen zetten deze 
weg op te gaan. 
Zo las ik deze week nog het volgende: Student én militair bij de reserve, ga de 
uitdaging aan! Je bent avontuurlijk, sportief en je wil unieke ervaringen 
opdoen? Je zoekt een niet-alledaagse manier om je vakantie in te vullen? 
Bijdragen aan onze veiligheid zegt je wel wat? 
De reserve zoekt mensen zoals jij. 
Stel je kandidaat als reservist en volg dit jaar je opleiding in de maand juli. 
Vanaf volgend jaar kan je dan tijdens de vakanties gedurende je hele 
studietijd aan de slag in een eenheid van je keuze. 
Je hoort het! Je voelt het waarschijnlijk . 
Maar ik ben positief! En ik vraag aan jullie om dit ook te zijn. 
Er zijn nog steeds dingen waar we vragen bij hebben. Maar met pessimisme 
vind ik dat we niet de goeie weg opgaan.  
Laten we er samen aan werken en elk op zijn manier een ambassadeur zijn 
voor Defensie en de reserve. 
Ik mocht eind december van een collega-ondernemer het volgende horen: Er 
zijn veel dingen die ze vanuit het reservist zijn positief kunnen inzetten in het 
bedrijfsleven. Ik polste naar wat concretere invullen en hij zei… 
Ewel … ze zijn in staat om na tegenslagen door te gaan! Ze zetten door! Ze 
consolideren en reorganiseren…. Je kan op hen rekenen, wat ook hun functie 
is, in je bedrijf. 
Mooi toch!  
                                                                                                           LtKol (R) Peter PATTYN 
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Plechtigheid aan het graf van Leo Ralf BARLETT 
Op zaterdag 3 nov 2018 werd een kleine plechtigheid georganiseerd in het 
Amerikaans militair kerkhof  “Flanders Field” te Waregem. Dit is de enige 
Amerikaanse WO I begraafplaats in België. Hier liggen 411 Amerikaanse 
soldaten begraven waarvan 21 onbekenden en 43 vermisten uit de Eerste 
Wereldoorlog. Er gaat geen dag voorbij of er komt een Amerikaanse nazaat 
het Flanders Field American Cemetery bezoeken. 

Waarom deze plechtigheid? Enkele jaren terug werd op deze begraafplaats 
een graf geadopteerd door onze vereniging KGRWV, namelijk het graf van 
Leo Ralf BARLET..    

Leo R. BARLETT werd geboren op 26 November 1888 in Gurneyville (OH) en 
woonde in Jeffersonville "(OH) 
Hij overleed op 2 November 1918 ten gevolge van opgelopen verwondingen. 

Leo Ralph BARLETT werd onder de wapens geroepen op 26 Mei 1918. 
Zijn opleiding bij de 158ste Depot Brigade eindigde op 17 Juli 1918. 

Vervolgens vervoegde hij de A Cie van het 336ste Infanterie Regiment, dat tot 
de 84ste Divisie behoorde en met deze eenheid stak hij de zee over om naar 
Europa te komen. 
Op 3 Oktober 1918 werd deze eenheid ontbonden in Frankrijk en op 5 
Oktober werd hij als soldaat ingedeeld bij de K Compagnie van het 361ste 
Infanterie Regiment (Washington), dat tot de 91ste Divisie behoorde. 

Op 2 November 1918 werd hij door granaatscherven geraakt in de rug. 
Vermoedelijk gebeurde dit tussen de Spitaalsbossen,  Wortegem en 
Oudenaarde, afgaande op het feit dat de 91ste Divisie op 3 November 1918 
Oudenaarde innam. Een paar uur later overleed hij op dezelfde dag (2 
November 1918). 

Nu heeft Leo zijn laatste 
rustplaats gevonden op het 
"Flanders Field American 
cemetery" in Waregem 
(België), in vak D, rij 01, graf 
10. Zijn stamnummer was 
2477318. 

Gezien onze verbonden-heid 
met dit graf door de adoptie 
vond het bestuur van de 
KGRWV dat ter gelegenheid van het overlijden van Leo Ralf Barlett 100 jaar 
geleden een bijzondere aandacht verdiende. 

Op 03 november werd dan in aanwezigheid van de Amerikaanse beheerder en 
zes leden van KGRWV bloemen neergelegd aan het graf waarna Patrick 
Malbrancke de Last Post bracht. 

Possenier Gilbert 
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ASSOCIATION DES 
CADRES DE RESERVE 

   

 
 

  

DES ARMEES 

  

   

DUNKERQUE - COTE 
D'OPALE 

  
      

  
Affiliée a l'U.N.O.R, et la F.N.A.S.O.R 

      
 

Resultaten schiettraining  2018 
  

      Schiettraining in 2018  et Wedstrijden 

 
 

Training 
   grad  Nom prénom            TIRS     TOTAL    MOYENNE   

ADJ ASPESLAGH Roland 10 524 52,4 
MAJ BEYTS Marc  2 127 63,5 

CDT CASTELEIN Eric 8 674 84,25 

ADJ BEVLIEGHE Didier 2 181 90,5 

CDT DEVOGEL Geert 8 545 68,13 

ADJ POSSENIER Gilbert 10 875 87,5 

 
ROSSEEL Eric 2 77 38,5 

CDT ROTSAERT Josef 2 148 74 

MR VAN ACKER  Gilber 2 146 73 

   
Wedstrijden 

 
   

                        6--7--18 
 

2-11--18 
ADJ ASPESLAGH Roland 105 

 
109 

MAJ BEYTS Marc  127 
  CDT CASTELEIN Eric 

  
174 

ADJ BEVLIEGHE Didier 

  
181 

CDT DEVOGEL Geert 

  
  

ADJ POSSENIER Gilbert 162 
 

185 

 
ROSSEEL Eric 77 

  CDT ROTSAERT Josef 

  
  

MR VAN ACKER  Gilbert 

  
146 

 
. 

 
 
 

 

http://www.belfius.be/maildisclaimer.htm


7 
 

 

Voor uw agenda – Activiteiten 

 
Vr 011630 Mar 19  Trg Tir  FDD Duinkerke  

Di 05  Mar 19  Vergadering DB  Oostende  

Vr 051630 Apr 19  Trg Tir  FDD Duinkerke  

Di 08 apr 19 Vergadering DB  Oostende  

Vr 03 1630 Mei 19  Trg Tir  FDD Duinkerke  

Za 04–Zo 05 Mei 

19  

2 daagse Blankenberge   Blankenberge 

Ma 06 mei 19  Vergadering RvB  Brugge  

Za 18 mei 19  Red Bean Mars  Oostende  

Di 04 Jun 19 Vergadering DB Oostende 

Vr 07 1630 jun 19  Trg Tir  FDD Duinkerke  

Zo 21 jul 19  Te Deum Nationale 

feestdag 

Lokale plechtigheden 

Di 20–Vr 23 aug 19  4 daagse van de Ijzer  Oostduinkerke  

Vr 02 sep 19  Vergadering RvB Regio Kortrijk  

Vr 06 1630 sep 19  Trg Tir FDD Duinkerke 

Za  28 0900 sep 19 Comp Tir FDD  Duinkerke  

Di 08 okt 19  Vergadering DB Oostende 

Za 12 okt 19 SBMM  Adegem (maldegem)  

Zo 03 Nov 19 Canadeese 
Bevrijdingsmars 

Hoogplaat ( NL ) - 
Knokke 

Ma 04 1945 Nov 19 LP Ieper + RvB Ieper 

Vr 08 1630 Nov 19 Trg Tir FDD Duinkerke 
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Nieuwjaarsreceptie KGRWV 2019 
 
De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 
van de Koninklijke Groepering 
Reservemilitairen West-
Vlaanderen ging dit jaar door op 
25 januari in de feestzaal 
Groeneveld te Oostende De 
feestzaal Groeneveld gezellig 
ingericht  was de ideale plaats 
voor de nieuwjaarsreceptie. Het 
professionele team maakte van 
de receptie een avond een 
succes. Onder de 77 
ingeschreven deelnemers mocht 
onze voorzitter volgende 
eregasten verwelkomen, de 
vorige Provincie Commandant 
luitenant-kolonel Christophe 
Onraet en zijn opvolger 
Fregatkapitein Philippe De Cock, 

LtKol Stéphane Roobroek, CO van 
1W/BKOKS, als vertegenwoordigers 
van het Franse reservekader district 
Duinkerke Ere Kol Caenen Jean en Ere 
Commandant Vanloocke Michel.. Een 
sterke vertegenwoordiging van het 
Provincie Commando was ook 
aanwezig met Cdt DEMUNTER  

Philippe, Adjt Maj Mario 
MATTON de RSM en de S2-
S3 AdjtChef Hilde VIANE. 
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Gezien de weinige 
activiteiten welke 
de actieve  reserve 
militairen nog 
samen kunnen 
beleven is de 
receptie dan ook 
een gelegenheid 
om elkaar in een 
gezellige sfeer 
terug te zien. Ook 
de echtgenotes 

genieten met volle teugen van het treffen waarbij ze zich als 
groep rond een tafel scharen om gezellig te kneuvelen terwijl 
de mannen groepjes vormen die zich in de loop van de avond 
menigmaal van samenstelling wijzigen. 
De glazen waren zelden leeg door de vlotte bediening van het 
aanwezige personeel. Op geregelde tijdstippen werden ook 
zeer lekkere hapjes geserveerd waarvan iedereen wel genoot. 
 

Dan was er, natuurlijk, nog de 
speech van onze voorzitter Peter. 
De ingeburgerde bierkrat werd 
geplaatst waarop de voorzitter er 
plaats opnam, om na de 
verwelkoming van de gasten met 
wijze woorden een blik op het 
voorbije maar ook op de toekomst 
te richten door te citeren uit de 
toespraak van Generaal Marc 
Compernole.  

Het gaat goed met onze 
vereniging en opnieuw 
staan mooie activiteiten in 
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het verschiet. Kortom, 2019 wordt opnieuw een geslaagd jaar. 
 

Om de receptie af te 
sluiten werden de 
aanwezigen nog 
verwent met een 
stukje van de taart, 
aangesneden door 
de voorzitter 

Om 2300 hr liep het 
langzaam te einde 
en werd er afscheid 
van elkaar genomen 
om terug 

huiswaarts te keren. Velen hadden een lange verplaatsing 
gemaakt en de terugweg moest ook nog gebeuren. 

Hier mag men zeker spreken van een geslaagde organisatie, 
waarvoor onze dank aan onze S5 Mario die dit tot in de 
puntjes heeft geregeld.  

Possenier Gilbert 
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VERSLAG  ALGEMENE VERGADERING  KGRWV  VZW 04 FEB 2019 
Op de agenda van de algemene vergadering stonden de 
hiernavolgende punten: 

Goedkeuring verslag AV 05 Feb 18 
Verslag werkzaamheden afgelopen jaar 
Financieel Verslag 
Verslag rekeningtoezichters 
Kwijting aan de leden van de aad vab Bestuur 
Verkiezing / herverkiezing Rekening toezichters 
Planning van het komende werkjaar 2018 
Aanduiding effectieve leden KNVRO 
Bespreking en goedkeuring begroting 
Vaststellen lidmaatschapsbijdrage 2020 
Vragen, voorstellen en suggesties van de leden 

De voorzitter opende de vergaderingen, waarna de goedkeuring 
van het verslag 2018 volgde. 
De evolutie van het ledenbestand werd gecommentarieerd door S1. 
De manier van communiceren wordt toegelicht. De leeftijd van de 
leden evolueert naar ouder met geringe instroom van nieuwe jonge 
leden van de nieuwe reserve. 
Bij de website stelt men vast dat het aantal bezoekers stabiliseert 
op gemiddeld 35 gebruikers per dag. De ResInfo werd viermaal 
verspreidt onder de leden met daarin de volgende rubrieken: 
Agenda – woordje van de voorzitter – mededelingen door het 
secretariaat – artikels & verslagen over activiteiten waar de 
vereniging of leden ervan deelnamen. 
Door de S3 werden de activiteiten van het voorbije jaar opgesomd.  
Er waren 10 schiettrainingen en 1 internationale wedstrijd bij de 
Franse reservisten. Om de fysische paraatheid van onze leden op 
peil te houden pogen we hen te betrekken bij onze 
wandelactiviteiten, zijnde de tweedaagse van BLANKENBERGE, Red 
Bean-mars van ANPCV–OOSTENDE, de Vierdaagse van de IJZER, de 
Switchback Memorial March te MALDEGEM en de Canadezen mars 
te KNOKKE; 
Ook de S5 gaf uitleg over de activiteiten in 2018. De 
Nieuwjaarsreceptie in de Lissewal te Elverdinge met 70 
deelnemers, familiedag te Brussel en de Korpsmaaltijd eveneens te 
Elverdinge in de Lissewal met 56 deelnemers. 
De vereniging werd ook vertegenwoordigd op allerlei 
plechtigheden in gans West-Vlaanderen, Brussel, Gent en Frankrijk. 
Na het financiële verslag van de S4 gaven de toezichthouders hun 
verslag met aansluitend kwijting aan de penningmeester. 
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CERRUTI  

LOUIS FERAUD 

BUGATTI 

Mc GREGOR 

BRAX 

FERRE 

BURLINGTON 

SCHIESSER 

JEAN-PAUL GAULTIER UURWERKEN 

CERRUTI UURWERKEN 

LEDUB 

HENRY COTTON’S 

 

www.herenmodepaul.be 

info@herenmodepaul.be 

 

DIRECTE KORTING 10 % VOOR LEDEN 
 

 

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.  

http://www.herenmodepaul.be/
mailto:info@herenmodepaul.be

