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Voorwoord 
Beste leden,  
Velen onder u heb ik mogen begroeten op de Korpsmaaltijd. Van velen 
heb ik mogen horen dat het een zeer geslaagde activiteit was. Mijn dank 
gaat dan ook uit naar de vele mensen die dit mogelijk hebben gemaakt! 
Dit betekent ook dat het jaar bijna ten einde is. Afhankelijk van de ‘post’  
valt dit bundeltje net voor of net na het eindejaar in jullie bus. 
Graag had ik voor iedereen die de vereniging nauw aan het hart ligt , zijn  
( of haar)  vrienden en familieleden  een “Voorspoedig  en Gelukkig jaar 
2015” toegewenst ! 
De GRWV heeft opnieuw een verscheidenheid aan activiteiten gepland in 
het nieuwe jaar.  
Noteer zeker en vast de eerste activiteit : Nieuwjaarsdrink! Voor de 
details kunt u steeds terecht op onze webstek. 
Ik hoop van iedereen op die dag de hand te kunnen drukken en u 
persoonlijk mijn beste wensen over te brengen. 

Uw voorzitter 
Peter PATTYN 

Secretariaat 
Voor uw agenda – Activiteiten 2015 

30    jan   2015   Nieuwjaarsreceptie                           Oostduinkerke 
02    feb  2015    Bestuursvergadering              Middelkerke    

02    mar 2015 Bestuursvergadering Brugge 
20 apr   2015  Bestuursvergadering Kortrijk 

01 jun   2015 Bestuursvergadering    Last Post     Ieper 
07 sep  2015 Bestuursvergadering Middelkerke 

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

07 dec 2015 Bestuursvergadering Kortrijk    
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Luitenant-kolonel Christophe Onraet 

Luitenant-kolonel Christophe Onraet werd geboren in leper op 6 mei 1962 en groeide 
op in de schaduw van de Jeperse lakenhallen en te midden van de slagvelden van de 
Eerste Wereldoorlog. In 1980 kiest hij eveneens voor het uniform en vervoegt de 
Koninklijke Militaire School met de i2iste Promotie Alle Wapens. 

Na de opleidingen in de Infanterieschool en het Trainingcentrum 
voor Commando's en Parachutisten, vervoegt hij in 1987 het 
Regiment ParaCommando. In de schoot van het Derde Bataljon 
Parachutisten beveelt hij enkele jaren een peloton en kan hij 
aansluitend deze ervaringen doorgeven aan jonge kaderleden 
wanneer hij eind 1989 wordt aangewezen als instructeur in het 
Trainingscentrum Commando te Marche- 1es-Dames. 

In 1992 wordt hij aangesteld als commandant van de compagnie hoofdkwartier van de 
staf van de Brigade ParaCommando.  

Wanneer hij in 1993 terugkomt uit Somalië, waar hij deelnam aan de operatie 
UNOSOM, krijgt hij het bevel van de I7ll° compagnie Parachutisten in Tielen. Hij vertrekt 
begin april 1994, luttele uren na het uitbreken van de onlusten in Rwanda, opnieuw op 
humanitaire zending voor de evacuatieopdracht te Kigali. 

Na zijn vorming hoofdofficier te Laken gaat hij aan de slag in de Infanterieschool om 
diverse moderniseringsprqjecten op te volgen; hij rondt deze periode af als chef van het 
studiebureel. Na deze verrijkende ervaring wordt hij eind 1999, pasbenoemd tot 
majoor, aangeduid als bureelchef Inlichtingen en Veiligheid in de staf van het 
operationeel Commando Landmacht. 

In 2002 krijgt hij de kans om terug te dienen in de Brigade ParaCommando als 
plaatsvervangend commandant van het Eerste Bataljon Parachutisten, waarmee hij 
deelneemt aan de operatie KFOR in Noord-Kosovo. In 2004 wordt Majoor Onraet 
gesolliciteerd om te Heverlee een Belgische inlichtingenschool uit de grond te stampen; 
hij grijpt deze uitdaging met twee handen aan en voert er gedurende vier jaar het bevel. 
In 2007 wordt hij bevorderd tot luitenant-kolonel. 

In 2009 start hij een internationale toer als hoofd inlichtingenanalyse en -productie 
van het Franse 'Corps de Réaction Rapide' dat gestationeerd is in de Vauban-citadel 
te Lille. Tijdens deze periode wordt hij gedurende zes maanden in Afghanistan 
ingezet op het hoofdkwartier ISAF, onder liet hevel van de Amerikaanse Generaal 
Petraeus, waar hij meewerkt aan de opstart en verwezenlijking van het Afghaanse 
verzoeningsprogramma. 

In juli 2012 keert hij terug naar de Belgische defensiestaf en wordt er 
tewerkgesteld in het operatiecentrum als verantwoordelijke voor de 
inlichtingen en veiligheid ondersteuning van de Belgische operaties in het 
buitenland. 

Hij volgt Kolonel Vlieger Rudy Theys op als Militair Commandant Provincie 
West-Vlaanderen. 

Luitenant-kolonel Onraet en zijn echtgenote Christinc Staelens bleven al die jaren 
hun geboortestad leper trouw. Ze zijn de trotse ouders van Thomas (met partner 
Arme), Jonas en Laura. Naast recreatief lopen en fietsen besteedt hij zijn vrije tijd 
ook aan lezen, tuinieren en reizen. 
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Het Blenheim-mysterie op de kerkhoven van Slijpe-Middelkerke, 
Sint-Kruis bij Brugge en op de Canadese militaire begraafplaats in 

Adegem 

JOHAN DUYCK 

Op zondagmiddag 8 september 1940, in het midden van de "Battle o l' Britain", 
stegen vanuit Engeland drie vliegtuigen op met als opdracht dr Nederlandse, de 
Belgische en de Franse kusten te fotograferen. Twee-vliegtuigen keerden niet terug 
naar hun vliegveld. Op basis van veld- en archiefonderzoek kan met grote 
zekerheid worden gesteld dat, door Duits afweergeschut, één van die twee 
vermiste vliegtuigen boven het grondgebied van Slijpe-Middelkerke werd 
neergeschoten en dat de omgekomen driekoppige bemanning eerst begraven 
werd op het kerkhof van Slijpe, vervolgens op het kerkhof van Sint-Kruis Brugge en 
ten slotte, en tot op heden, op de Canadese militaire begraafplaats van Adegem. 

Op de zerk van het enige gemeenschappelijke graf op de Canadese 
begraafplaats in Adegem1 leest men de tekst: Three Airmen of the 1939-1945 War. 
Royal Air Force. 8 "'September 1940. Known unto God. 
Dit oorlogsgraf, destijds met houten kruis in plaats van de huidige typische 
oorlogszerk van de CWGC2, werd echter eerst op zondagavond 8 september 1940 
op Duits bevel gedolven op het kerkhof van Slijpe, de toenmalige gemeente 
waar het Engelse vliegtuig door Duits Flak-afweergeschut werd neergehaald3. 
Meerdere ooggetuigen zagen die namiddag hoe een laagvliegend klein vliegtuig, 
komende van over zee, tweemaal getroffen werd door het Flak-geschut en 
daarop explodeerde langs het kanaal van Plassendale naar Nieuwpoort op het 
veld van de toenmalige Noordhof-boerderij4. Zelfs in 2006 en in 2007, meer dan zestig 
jaar na de crash, vond de luchtvaartarcheologiegroep Huyghe-Decuypere, via 
metaaldetectie, ter plekke nog tientallen aluminiumfragmenten van het ontplofte 
vliegtuig. De verslagen van de ooggetuigen en ook de gevonden wrakstukken 
leverden echter geen bruikbare informatie op met betrekking tot de identiteit van 
één specifiek toestel of één bepaalde bemanning. Aanvankelijk werd gedacht aan 
een Spitfire, maar vanuit verschillende bronnen, zowel vanuit de 
luchtvaartarcheologiegroep als Huyghe-Decuypere in de Brugse stadsarchieven, 
werden sluitende bewijzen gevonden: het gecrashte vliegtuig is een Blenheim-
toestel, in Slijpe neergeschoten op 8 september 1940 rond 14 uur5. 
De bezetters kwamen destijds na de crash onmiddellijk ter plaatse en hielden de 
toegesnelde streekbewoners op een afstand bij het verwijderen van de resten van 
het uitgebrande wrak. Wel verplichtten zij drie mannen van de Passieve 
Luchtbescherming van Slijpe om, onder begeleiding van hun commandant en een 
Duitse officier, elk een zware jutezak te dragen naar het kerkhof van Slijpe6 en deze 
daar neer te leggen in een inderhaast gedolven graf in de buurt van de Sint-
Niklaaskerk. 
Dit graf in Slijpe bleef onaangeroerd tot donderdag 15 april 1948 toen de 
stoffelijke resten van de drie onbekende vliegeniers door de RAF7 werden 
opgegraven en, voor herbegraving, nog dezelfde dag in één gezamelijke kist 
werden overgebracht naar het kerkhof van Sint-Kruis. De verwonderde Sint-Kruise 
en de inderhaast verwittigde provinciale en Brugse burgerlijke en militaire 
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overheden constateerden de machtiging van de RAF om op Belgisch grondgebied 
deze funeraire activiteit uit te voeren, maar bleven in het ongewisse omtrent de 
hoogdringendheid daartoe op het kerkhof van Sint-Kruis. In het uitvoerig opgestelde 
verslag over dit onverwachte bezoek van de groep van Flight Lieutenant E.C. 
Dartnell aan het gemeentebestuur van Sint-Kruis8 wordt niet alleen het verwarde 
verloop van het proces tot toelating voor herbegraving van de onbekende 
geallieerde soldaten beschreven, maar ook de onmiddellijk daarop volgende 
begrafenis op het plaatselijke kerkhof zelf. De drie aanwezige Engelse officieren 
kozen er een geschikte plaats uit en twee meegereisde werklieden groeven een 
40 cm diepe put waarin de kist werd neergelaten 
Er werd een schets gemaakt van de juiste ligging van het graf en de officieren 
deelden de Sint-Kruise autoriteiten mede dat de drie vliegeniers de bemanning 
vormden van een Blenheim-vliegtuig, neergestort en uitgebrand in Slijpe op 8 
september 1940 om 14 uur10. Zij formuleerden eveneens de hoop om in de 
toekomst de identiteit van de gesneuvelde helden te kunnen bepalen ... Deze 
wens is tot op heden niet in vervulling gegaan. De belangrijkste reden daarvoor is 
de onzekerheid omtrent de identiteit van het neergestorte vliegtuig in het 
Blenheim-squadron dat die bewuste dag een verkenningsopdracht naar het reeds 
bezette vasteland uitvoerde. In het Operations Record Book in het Nationaal Archief 
in Kew, 
London11 worden drie Blenheims type Mk.IV van squadron 82 en hun bemanning 
vermeld die op 8 september 1940 voor een verkenningsopdracht om 12.00 uur 
opstegen in Watton- airport London met bestemming o.a. de reeds bezette 
Belgische kust. De T2031 Blenheim van commandant Macdonald keerde van 
Duinkerke terug naar zijn vertrekbasis; de twee andere Blenheims R3730 en 
R3915 "failed to return...". 

Omwille van de specifieke bestemmingsopdracht van de Blenheims en de duidelijk 
chronologische aaneensluiting tussen de start van die opdracht en het neerschieten 
van een Engels vliegtuig boven Slijpe, zijn de betrokken onderzoekers12 de mening 
toegedaan dat de gecrashte Blenheim in Slijpe zeer waarschijnlijk één van de twee 
vermiste Blenheims is die vlak na het bereiken van de Belgische kust door het in 
Raversijde-Middelkerke opgestelde Duitse Flak-afweergeschut werd 
neergehaald13. 

De laatste rustplaats van de drie onbekende vliegeniers werd in 1978 een tweede 
maal verplaatst. Op vraag van het Brugse stadsbestuur werd het graf, met de 
ondertussen aangebrachte CWGC-grafsteen, door dezelfde Commissie op 27 april 
1978 overgebracht naar de Canadese militaire begraafplaats in Adegem. Op onze 
vraag naar een derde opgraving, ditmaal voor identificatie-onderzoek op de stoffelijke 
resten, antwoordt het centraal CWGC-bestuur principieel negatief, zodat het verder 
onderzoek gericht wordt op het vinden van een eventuele ... Duitse verslaggeving 
van deze tragische vliegtuigcrash boven Slijpe-grondgebied op 8 september 1940. 
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Internationale schietwedstrijd te Lefferingcoucke 
 
Op zaterdag 27 september 2014 vond, bij onze Franse vrienden te 
Lefferingcouke, de jaarlijks terug kerende schietwedstrijd tussen Franse, 
Duitse, en Belgische reservisten plaats. We hebben daar een behoorlijke 
reputatie te verdedigen gezien onze schitterende uitslagen die we bij deze 
wedstrijd in het verleden behaalden. 
Een twaalftal reservisten voelden zich geroepen om er onze 
reservistenverenigingen te vertegenwoordigen zodat er vier ploegen van 3 
man kon gevormd worden. 
GRWV met Pattyn Peter, Rotsaert Jos en Aspeslagh Roland, Brugs Ommeland 
met Devliege Didier, Possenier Gilbert en Willems Patrick. Enkele leden van 
Brugs Ommeland behorend tot het luchtcomponent vormden een ploeg 
Luchtmacht met Brissinck Kurt, Cassier Chris en Delrue Dominque. Een ploeg 
West Vlaanderen werd gevormd met D’Hondt Pascal, Rosseel Eric en een bij 
haast ingevallen oud collega van mij, Bonjé Rudi die de door 
omstandigheden uitgevallen Beyts Mark kwam vervangen. 
De Fransen hadden weer de gendarmerie met hun goede schutters 
uitgenodigd en een voor mij onbekende ploeg reservisten uit Calais. De 
meest gevreesde ploegen waren de gendarmerie, de reserve Off van 
Duinkerke en de voor mij onbekende ploeg uit Calais. Met deze gegevens in 
het achterhoofd vroegen de beide schietbeurten geweer en pistool een hoge 
concentratie om een zo hoog mogelijk resultaat neer te zetten. Voor Didier 
en Patrick had ik geen twijfels het zijn ook twee schutters met een rijke 
ervaring die zich goed kunnen beheersen en geen wedstrijdstress hebben. 
Het enig nadeel op deze wedstrijd is dat de banen uitgeloot worden en we 
het wapen waarmee geschoten wordt niet 100% kennen en niet is afgesteld 
op ons oog. Het komt er dus op neer na de proefschoten de juiste 
verbetering bij het mikken toe te passen. 
De wedstrijdjury die de kaarten controleerde en de uitslagen noteerden had 
plaats genomen in een ander lokaal zodat de tussenstanden niet gekend 
waren. 
Bewust had ik ervoor gekozen als laatste ploeg te vuren met pistool omdat je 
dan, met de kennis van resultaten, u beter kan focussen op uw prestatie wat 
nu niet mogelijk was. Er bleef dus niets anders over dan bij ieder schot zo 
geconcentreerd mogelijk te blijven.  
Rond 12.30 uur werd verzameling geblazen op het binnenplein voor de prijs 
uitreiking. Vol spanning werden de plaatsen ingenomen en uitgekeken naar 
de resultaten. De resultaten voor geweer, die achterwaarts verkondigd 
werden, waren weinig hoopgevend gezien de beste schutters uit Calais en de 
gendarmerie kwamen Brissinck Kurt had er zich wel tussen genesteld met de 
tweede individuele plaats. Bij pistool stegen de verwachtingen gezien de 
deelnemers uit Calais en de gendarmerie alle resultaten hadden lager dan 88 
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op 100. Ik zelf was individueel eerste met 92 punten op 100. De beste 
geweerschutter uit Calais had met pistool bedroevende cijfers neergezet wat 
de hoop op mooie individuele plaatsen in de combine en ploegen 
rangschikking deed leven. In de twee disciplines samen ging de eerste plaats 
dan ook naar mijzelf maar ook de andere deelnemers schoorden goed. 
In het ploegenklassement Pistool werd Brugs Ommeland tweede als ook in 
de combine. 
Met drie individuele medailles en twee bekers in de ploegenrangschikking 
mogen we zeggen dat we weer een zeer goed resultaat hebben neergezet. 
De resultaten zijn te vinden op de website www.grwv.be. 
De aansluitende aperitief en traditionele BBQ sloot deze aangename dag af. 
Volgend jaar zijn we er weer met de bedoeling het nog beter te doen 
 

Possenier Gilbert 
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Familiedag GRWV op 20 sep 2014 
Een dertigtal moedigen hebben gevolg gegeven aan het oproepingsbevel 
om zich ten laatste om 0830 hr te melden in de basisschool Mozaiek te 
Sint-Kruis Brugge. Het eerste deel, tot tien uur, wordt besteed aan een 
smakelijk ontbijt waarbij gezellig bijpraten met de vrienden, welke we 
reeds een tijdje niet meer hadden ontmoet, aan de orde is . 
Aansluitend wordt men in SINT-Kruis, met een plaatselijk gids langs de 
graven, monumenten en gedenkstenen, die herinneren aan WO I, geleid 
waarbij steeds een uitgebreide en alles omvattende uitleg wordt gegeven 
door Johan DUYCK onze gids. Als ondervoorzitter van Brugs Ommeland 
vzw Kon Heemkundige Kring M. Van Coppenolle is hij zeer begaan met de 
geschiedenis van Brugge en zeer goed op de hoogte van de 
gebeurtenissen tijdens de oorlogsjaren 14-18.  
Op het oud kerkhof rond de kerk en ook op het nieuw kerkhof liggen tal 
van mensen die een grote rol hebben gespeeld als militair tijdens WO I, 
alsook burgers die door hun inzet mensenlevens hebben gered of door 
het doorspelen van informatie het militair commando grote diensten 
hebben bewezen. Jammer genoeg werden er ook opgepakt en door de 
Duitsers gefusilleerd. Na deze leerrijke wandeling in Sint-Kruis wordt de 
gids bedankt voor zijn uitgebreide en boeiende uitleg waarna het om 
1130 hr aanschuiven is voor de tweede maaltijd. Als tweede maaltijd 
wordt soep bedeeld in de ons wel bekende gamel en ondertussen geeft 
Marc de briefing over de namiddag activiteit.  
Een korte verplaatsing brengt ons naar het oud militair hospitaal in de 
Peterseliestraat te Brugge waar de ploegen gevormd en de 
onderrichtingen verdeelt worden. Met tussen pozen van een tiental 
minuten worden de patrouilles op pad gestuurd met een 
routebeschrijving in de ene hand en een bundel met foto’s en vragen in 
de andere. Didier en mezelf maken deel uit van de ploeg die het laatst 
vertrekt, wat ons de tijd geeft om alles voordien reeds grondig te 
bestuderen en voor het vertrek reeds enkele vragen op te lossen. We zijn 
ook bijzonder goed voorzien van stadsplannen en ander materiaal om 
deze opdracht tot een goed einde te brengen. 
De omloop van een achttal kilometer is minutieus beschreven. De 
organisatoren hebben er duidelijk veel werk ingestoken om ons zeker niet 
verloren te laten lopen. Tevens zijn de aandachtpunten 
gecommentarieerd wat de wandeling zeer leerrijk maakt. Het is Brugge 
zoals men het niet kent en volledig gefocust op WO I en het militair 
verleden van de stad. Monumenten en gedenkplaten bij de vleet, teveel 
om op te noemen. De braderie en rommelmarkt in de stad heeft 
waarschijnlijk nog meer volk naar Brugge gelokt dan normaal, men kan er 
in bepaalde straten spreekwoordelijk op de koppen lopen. De plaatsen 
van de foto’s, waarbij vragen te beantwoorden zijn, neemt nogal wat tijd 
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in beslag en op plaatsen die anders niet toegankelijk zijn zoals de militaire 
kapel wordt wat meer aandacht besteed waardoor het vooropgestelde 
eind uur niet gehaald zal worden door alle ploegen.  
In het hof van Bladelin krijgen we na de uitleg over het gebouw vier 
pralines voorgeschoteld om te proeven en de smaak van de vulling te 
raden. Didier werkzaam in deze branche is een welgekomen hulp in deze 
materie. In de turnzaal van de rijksnormaalschool HOWEST, die tijdens de 
WO I dienst deed als verpleegzaal is dan weer een andere test waarbij we 
vier Brugse biersoorten dienen te herkenen.  
Een andere activiteit op mijn agenda noopt mij de ploeg vroeger te 
verlaten om mijn volgende afspraak te halen en schrijft Didier de rest van 
het verslag.  
Een dik half uur voor het einde dient Gilbert ons te verlaten. De agenda 
van een gepensioneerde is steeds overvol, dus stappen wij het laatste 
eindje met ons 3 verder. 
Onze ploeg stapt het parcours verder af in de hoop nog een foto van de 
vragenlijst te herkennen en de bijhorende vragen op te lossen natuurlijk. 
Ondertussen hebben we al de melding gekregen dat de plechtigheid iets 
later zal beginnen en dat iedereen mag binnenkomen. 
Wij stappen, net voor de aanvang van de plechtigheid, als laatste ploeg 
binnen. 
“Opdracht primeert” en zo hebben we de volledige wandeling afgestapt. 
Aan het monument van 4 – 24 Li, staat onze Nico, met de verenigingsvlag, 
geflankeerd door de vaandeldrager van de verbroedering 4 – 24 Li. 
Stefaan, in Sdt WO I tenue en een Duits WO I figurant vervolledigen het 
rijtje. 
De andere leden en hun familie / vrienden staan in een halve cirkel voor 
het monument. Marc neemt het woord, de Last Post weerklinkt en de 
plechtigheid wordt verder in goede banen geleid. Onze voorzitter, Peter, 
bedankt na zijn speech, iedereen voor zijn aanwezigheid en de 
organisatoren voor hun inzet. Bloemen worden neergelegd en het 
vaderlands lied sluit deze intieme plechtigheid af. 
Iedereen maakt de verplaatsing naar “Het Fort van Beieren” om met een 
BBQ deze geslaagde dag af te sluiten. Iedereen denkt al aan de heerlijke 
aperitief die de avond moet inzetten. 
Stefaan dacht daar natuurlijk anders over! Hij had nog een rondleiding 
voor de geïnteresseerde in petto. 
Een 2 kilometer lange wandeling, waarin onze gelegenheid gids, het fort 
in zijn gloriejaren probeerde te reconstrueren. Via verschillende paden 
konden we dit stukje geschiedenis beetje per beetje ontdekken. 
Uiteindelijk kunnen we na dit extraatje het glas tegen onze droge lippen 
duwen, om een deugddoende slok van wat gerstenat naar binnen te 
gieten. 
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Tijdens deze aperitief, aangeboden door de groepering, worden de 
resultaten van de fotozoektocht medegedeeld. Ploeg 5, die als laatste 
vertrok, kon de beste papieren voorleggen en wordt afgetekend 1e. 
Als afsluiter kan iedereen genieten van een zeer uitgebreide en lekkere 
BBQ. 
De afwezigen hadden weer ongelijk!  
Bedankt aan alle organisatoren, begeleiders, figuranten, … voor deze 
mooie dag. 
 

Didier en Gilbert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herdenkingsproject van defensie 1914 - 1918 
 Op 17 oktober 2014 werd een uniek en groots participatief 
project met de naam “Lichtfront ’14” gerealiseerd 
 
Het Lichtfront evoceerde de frontlijn zoals die tot stand kwam in oktober 
1914, na de onderwaterzetting van de IJzer vlakte en het luwen van de strijd 
na de Eerste Slag om Ieper 
GRWV nam deel en onze oproep tot deelname aan deze organisatie werd 
zeer goed opgevolgd zodat met een veertigtal deelnemers een strook van 
400 meter kon worden bezet. 
Onder de leiding Cdt (R) WAEYAERT Mario als zoneverantwoordelijke, werd 
de strook in de omgeving van de spoorwegbrug en IJzertoren te Diksmuide 
door leden en sympathisanten van GRWV bezet.  
De burgemeester van de stad Diksmuide kreeg bedankingen voor de puike 
organisatie, een dank dat ze doorgeeft aan alle deelnemers die hebben 
bijgedragen tot het slagen van dit evenement.  
Met onze dank ook aan Cdt (R) WAEYAERT Mario, die na het doven van de 
fakkels, nog voor een natje en een droogje zorgde 
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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.  


