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Voorwoord 
Beste leden, 
Het is opnieuw zover. Het jaar wisselt naar de herfst en straks is het 
winter. Ikzelf vind dit mooie seizoenen. Een fantastische kleurenpracht 
van het bladerendek en de lichtintensiteit van de zonnestralen. In de 
winter kan ik genieten van de rust die een winters landschap kan 
uitstralen zo ’s morgens vroeg als de weilanden een wit laken over zich 
hebben.  
Deze rust is zeker niet te vinden in onze vereniging. Er staan tal van 
activiteiten op de planning. Bij het schrijven van dit artikel zijn enkele 
leden opnieuw aan het proberen om met de meeste bekers naar huis te 
komen in de internationale schietcompetitie in Duinkerken. Straks is er de 
jaarlijkse herdenking van Private Leo Ralph Barlett. Vergeet niet de 
nationale competitie, het korpsmaal, 15 november en dan zijn we 
gelanceerd voor verscheidene recepties van het jaareinde en de start van 
een nieuw jaar. 
Een drukke tijd als je het mij vraagt. Maar een periode met veel 
mogelijkheden om mensen te ontmoeten en een praatje te slaan. Een tijd 
om met collega-reservisten te keuvelen en eens stil te staan bij 
gebeurtenissen. 
Ik hoop van met vele leden een praatje te mogen doen. 
Hartelijke groeten en tot op een of meerdere activiteiten. 
LtKol Peter PATTYN 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ijsrene.be/
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Voor uw agenda – Activiteiten 
 

 

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 

Ma 11 Nov 19  Wapenstilstand Lokale plechtigheden  

Vr 15 Nov 19  Te Deum Koningsdag Lokale plechtigheden  

Vr 29 Nov 19  Kringmaaltijd Later 

Di 03 Dec 19  Vergadering DB  Oostende 

Vr 06 1630 Dec 19  Trg Tir FDD  Duinkerke 
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UITSLAGEN VAN DE TRAININGSSCHIETBEURTEN VAN 2018 

 
De schietbeurten vonden plaats de eerste vrijdag van de maand van 1630 
tot 1900 uur. Uitzonderlijk op een andere vrijdag. 
Gelieve het programma dat verspreid wordt in het begin van het jaar te 
raadplegen. Een verandering kan altijd per mail doorgestuurd worden. 
18 Franse en 13 Belgische RO, ROO of geassocieerde leden hebben 
minstens éénmaal deelgenomen in de loop van 2018. 
8 Fransen en 2 Belgen (Adjt ASPESLAGH en Adjt POSSENIER) waren meer 
dan 5 maal aanwezig. 
De schietbeurten bestaan uit 3 oefenpatronen gevolgd door 10 patronen 
op doel voor het schieten mat de karabijn MAS 45 22LR, gevolgd door 
een schietbeurt met het pistool Rollin-block 22LR. De Fransen schoten 
145 beurten, met een gemiddelde van 69,50/100. De Belgen schoten 57 
beurten met een gemiddelde van 68,23/100. 7 Fransen en 3 Belgen 
behaalden meer dan 75/100 
AdjtChef Didier DEVLIEGHE was de beste Belg met 90/100 over twee 
schietbeurten. De beste Franse schutter was M/A Philippe BACOT die 
85/100 behaalde met 6 schietbeurten. 
Deze resultaten lieten de selectie toe van de ploegen die meestreden in 
de internationale schietcompetitie Duitsland, Belgïe, Frankrijk op 29 
september 2018. 
Het palmares van deze competitie werd opgesteld door LCL Philippe 
CAENEN en A/C Georges CURTI. Met de 33 deelnemers konden 11 
ploegen samengesteld worden. Eén Duitse ploeg Offr/OOfr, 4 Belgische 
ploegen Offr/OOfr,, 3 Franse ploegen Offr/OOfr en 2 ploegen van de 
schietclub “La Jean Bart”. 
Uittreksel uit het palmares :                                                                                                                                                                                
Per ploeg : 
Met karabijn : 1. Offr/OOfr (B) WVL 2 - 247/300 2. J.B. TIR 2 - 247/300 3. 
KREFELD – 245/300 
Met pistool : 1. Offr/OOfr (B) WVL 1 - 249/300 2. Offr/OOfr (B) WVL 2 - 
235/300  3. OR/DK 1 234/300 
Gecombineerd: 1. Offr/OOfr (B) WVL 2 - 482/600   2. OR/DK 1 467/600 3. 
Offr (B )1 454/600 
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Individueel karabijn: 
1. S/C – Karl KROPP 87/100 2. LCL Yves THOOR 86/100  3 A/C Michel 
MAES  86/100. 
Individueel pistool: 
1. MAJ Koen D'HONDT 92/100  2. A/C Didier DEVLIEGHE 90/100  3. LCL 
Philippe CAENEN 89/100. 
Individueel gecombineerd : 
1. MAJ Koen D'HONDT 176/200  2. A/C Didier DEVLIEGHE 172/200. 3. LCL 
Philippe CAENEN 169/200. 
 

Info verstrekt door Col Jean Caenen 

 
 

Nabeschouwingen bij de Vierdaagse van de 
Ijzer, editie 2019. 

Vorig jaar telden de 'Vierdaagse van de IJzer zo'n 9.700 
stappers. Defensie gaf 2019 het startschot van de 47ste 
editie bij de Sint-Niklaaskerk in Oostduinkerke.  

De 'Vierdaagse van de IJzer' is de internationale mars, 
georganiseerd door de Belgische Defensie in samenwerking 
met de gemeente Koksijde en de steden Diksmuide, 
Poperinge en leper. De jaarlijkse 'militaire oefening' in de 
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Westhoek staat open voor burgers en militairen uit binnen- 
en buitenland.  

Groeiend succes 
Wat de reden voor het groeiende succes is, weet men niet. Dat 
de teller de komende dagen de lucht zou inschieten, was vrij 
zeker. De 47ste editie van de Vier- daagse bewijst dat er nog 
lang geen sleet zit op de formule en dat er ook nog een 
toekomst inzit. 

Waarom zou je meedoen? 
Ten eerste was er het mooie weer. Het zou elke dag meer dan 
20 graden en er zou geen druppel vallen. Daarnaast is ook de 
natuur opnieuw een meerwaarde tijdens de vier dagen. Tot 
slot is er de link met Defensie. Nergens anders kan je figuurlijk 
hand in hand wandelen met militairen. De eerste dag werd er 
begonnen aan de Sint-Niklaaskerk in Oostduinkerke, direct 
naar de Zeedijk en het strand. Door de duinen naar vakantie-. 
centrum Hoge Duin. Door het zorgverblijf Ter Duinen en de 
Simliwijk ging het verder naar de Nieuwpoortse 
kinderboerderij Lenspolder. De Orde van de Paardevissers 
schonkt zijn garnaalsoep uit in Wulpen. Nog een topper werd 
de beklimming van de Hoge Blekken. Dat is de hoogste duin 
aan onze kust. De tweede dag werd het startschot geven op 
de Grote Markt in Diksmuide. De omloop ging door het 
provinciaal domein Ijzerboomgaard. Via Lo en Alveringem was 
het einde opnieuw in het centrum. Na driejaar starten we de 
derde dag opnieuw op de Markt in Poperinge. Domein 
Couthof was een van de passages. Dat is normaal alleen op 
zaterdag open. Eens we De Lovie doorlopen hadden, kwamen 
we in Vleteren aan met de abdij Sint-Sixtus als een 
verfrissende stopplaats. De vierde dag als afsluiterbzoals 
steeds in het centrum van leper. Na meer dan tien jaar 
wandelden we terug door de Commandobunker. Dat is een 
grote, militaire ondergrondse bunker gebouwd midden 1950  
voorde Koude Oorlog. Al tien jaar is er een museum ingericht. 
Het startschot werd de eerste drie dagen om 8.30 uur gegeven, 
in leper was dat om 8 uur.  
Met zijn allen volgend jaar terug van de partij? 
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IK GA OVER NAAR DE “NIET-GETRAINDE RESERVE”, WAT 
ZIJN DE GEVOLGEN? 

Er werd bewust gekozen om het aantal prestaties (7 dagen 
reserveofficieren en  -onderofficieren en 5 dagen voor 
reservevrijwilligers) voor het behalen van uw 
trainingsniveau vast te leggen op een realistisch minimum 
zodat het merendeel van onze reservemilitairen kunnen 
voldoen aan de trainingsvereisten. 

Soms is het echter niet altijd voor de hand liggend om je 
beroepsleven te combineren met de activiteiten als 
reservemilitair.  De drukke agenda in het burgerleven laat niet 
aan elke reservemilitair toe om op regelmatige basis zijn 
burgerkostuum te ruilen voor het militaire tenue. Dit kan dan 
resulteren in het niet volbrengen van de vereiste  minimum 
wederoproepingsprestaties op jaarbasis. 

Wat zijn de gevolgen als je wordt overgeplaatst naar de “niet-
getrainde reserve”? 

Uw collega’s, zowel van het actief kader als van het reservekader 
verwachten van u beslist een zekere bijdrage. Allicht kunt u hier 
misschien niet altijd tegemoet komen. Het feit dat u niet in de 
mogelijkheid bent uw duit in het zakje te doen, houdt niet 
automatisch in dat u door uw eenheid administratief ter 
beschikking zal worden gesteld. De samenwerking met onze 
reservemilitairen gebeurt steeds in samenspraak met de 
militaire autoriteit en het individu zelf. Een overplaatsing naar 
ACARES (Administratief Centrum/Centre Administratif van de 
Reserve) zal dus niet zomaar gebeuren zonder een voorafgaand 
overleg. 

Statutair gezien kan uw “niet-getraindheid” wel een impact 
hebben op uw verdere militaire loopbaan.  Enkel de jaren 
waarbij u voldoende dagen hebt gepresteerd zullen in 
aanmerking worden genomen voor het bepalen van uw 
anciënniteit.  Het trainingsniveau kan dus een verschuiving voor 
een benoeming of toekenning van eervolle onderscheiding met 
zich meebrengen. 
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DE HERDENKINGEN TER GELEGENHEID VAN DE 75STE VERJAARDAG 
VAN D-DAY IN NORMANDIË (6 JUNI 1944 – 6 JUNI 2019) 

Defensie (hoofdzakelijke via de Land- en Luchtcomponent) nam 
deel aan de herdenking ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van 
D-Day. 
Voor het eerst in 75 jaar was Belgisch Defensie aanwezig in 
Normandië aan de zijde van onze bondgenoten. Onze militairen 
namen niet enkel deel aan een massasprong maar eerden ook de 
geschiedenis tijdens de militaire parade bij het monument “Iron 
Mike”. Een Static Display was eveneens te zien in het village des 
armées op het centrale plein van Sainte Mère l’Eglise. 

Het Special Operations Regiment bracht hulde aan de heldenmoed 
en opofferingen van de luchtlandingstroepen, die een van de 
essentiële schakels waren in de overwinning tegen de tirannie van 
de bezetting. 

De aanwezigheid van de Luchtcomponent bracht eer aan de 
heldendaden van het 349 squadron. Dit Squadron samengesteld uit 
Belgische piloten, voerde strijd voor het beheersen van het 
luchtruim tijdens de grootste militaire operatie van de moderne 
tijd. 

D-Day en de Slag om Normandië 

Op 6 juni 1944, zetten 156.000 geallieerde soldaten voet aan wal in 
Normandië. Tegenover hen, verschanst achter de blokken van de 
Atlantikwall of in loopgraven meer landinwaarts, wachtten de 
105.000 mannen van het Duitse bezettingsleger. 

De verzetsstrijders FFI (French Forces of the Interior) maken ook 
een integraal onderdeel uit van de militaire operaties. Hun aantal 
wordt in de maand juni, tijdens de ontscheping, geschat op 
200.000. 

Verder is er de Normandische bevolking, tegelijk toeschouwer en 
onvrijwillig slachtoffer van de grootste ontketening van 
wapengekletter van de moderne tijd. Meermaals gebombardeerd, 
om hen hoe paradoxaal ook, te helpen de vrijheid te herwinnen. 

Gedurende de 3 maanden van de “Slag om Normandië” betalen 
zowel de strijders als de burgers een zeer hoge prijs in dit conflict. 
De Slag om Normandië maakt 140.000 slachtoffers, militairen aan 
beide kanten en burgers. 
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Internationale Schietwedstrijd reservisten 28 sep 2019 
De schietwedstrijd tussen de Franse reservisten uit Duinkerke, de 
Duitse reservisten uit Krefeld en de West-Vlaamse reservisten uit 
“Brug Ommeland” en “KGRWV” vindt traditiegetrouw in het najaar 
plaats. Deze wedstrijd wordt telkenjare georganiseerd door onze 
Franse vrienden op de schietstand van het “Fort des Dunes” te 
Leffrinckoucke. De stand waar we ook maandelijks onze 
schietvaardigheid kunnen gaan trainen. 
De wedstrijd wordt betwiste met pistool en geweer.22 LR. Dit jaar was 
als tussendoortje een initiatie boogschieten voorzien, waar we van 
deze sport ook eens konden proeven. Dertien teams van 3 schutters, 
waarvan 4 Belgische en 3 Duitse, namen aan deze wedstrijd deel. 
Gezien hun militaire verbondenheid, alle vertrouw met de omgang 
van wapens, en velen die lid zijn van een schuttersvereniging mogen 
we zeggen dat er in zekere zin deftige tegenstanders tussen de 
deelnemers te vinden zijn. Dit jaar ontbraken enkele goede schutters 
om terug top prestaties te leveren. In de gemengde ploeg 4 nam er 
zelfs een echtgenote van een reservist deel omdat er 1 reservist 
ontbrak om de 4 ploegen volledig met reservisten te bemannen. 
Wij, de West-Vlaamse deelnemers, hebben een zware taak om onze 
reputatie hoog te houden gezien de puike prestaties uit het verleden, 
waar we meestal de hoogste resultaten behaalden in zowel het pistool 
schieten als met het geweer. 
Met de zes beste schutters uit het verleden werd één ploeg Offr en één 
ploeg OOffr gevormd die het dus moesten waarmaken. De ploeg Offr 
haalde een beker binnen en de ploeg OOffr, gemengd “Brugs 
Ommeland en KGRWV” kregen het klaar om drie bekers te winnen. 
Met de ploeg eerste in het geweerschieten, derde in het pistool 
schieten, wat voldoende was om de eerste prijs te halen in de combiné 
en zo de hoogste beker mee naar België te halen. Ik zou zeggen 
opdracht geslaagd. 
Ook bij het boogschieten vielen wij op. Zeven van de deelnemers lieten 
de pluimpjes van de liggende wip in alle richtingen vliegen. Sonja 
schoot zelfs de hoofdvogel af. De trofee die bij het Koningschieten in 
een club als hoogste doel wordt gesteld. 
Aansluitend was er dan de gebruikelijke BBQ met worstjes tussen een 
stuk Franse baguette met witte, rode en rosé wijn. Op Franse wijze dan 
ook de afsluiter met kaas, camembert met brood en boter en om te 
besluiten een stukje appeltaart, waarmee de gezellige dag werd 
afgesloten.  

Een deelnemer 
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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

