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Traditiedrager van de Kring Reserveofficieren 
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Verantwoordelijke uitgever LtKol (R ) PATTYN Peter Weststraat 26  
8420 De Haan 

Contactgegevens: 
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secretariaat@grwv.be 
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Voorwoord 
Beste leden, 
Wat vliegt de tijd! De zomer is voorbij en de herfstperiode staat alweer voor 
de deur. 
Het tweede deel van het jaar wordt steevast een drukke periode. In de 
komende maanden zullen er opnieuw heel wat activiteiten de revue 
passeren. Ik vermoed dat ik voor enkele niet echt veel reclame moet maken. 
De ‘familiedag (30/09/17)’ en de ‘korpsmaaltijd (17/11/17)’ zijn 
evidenties. Verder hebben we ook nog de verscheidene schiettrainingen en 
de internationale schieting in Fort Des Dunes! (Op onze webstek kunt u de 
activiteiten allemaal terugvinden) 
Graag had ik jullie warm gemaakt om deel te nemen aan het overlegmoment 
waar we samen met ALLE reservisten vanuit verschillende verengingen, 
brainstormen en nadenken. 
Kol (R) Philippe LEGAT gaat als vertegenwoordiger van de RvB Vlaanderen 
(KNVRO) rond om de mening van de leden te vernemen rond de geplande 
fusie KNVRO-KNUROO. Na overleg met de KNUROO zijn er verschillende 
pistes mogelijk en de mening van de basis (zowel officieren als 
onderofficieren) is belangrijk hieromtrent.  We plannen een bijeenkomst in 
de maand oktober. Graag had ik velen van jullie hier ontmoet. Datum, locatie 
en uur wordt verspreid via de gekende kanalen. 
Tot we elkaar zien op een van de vele activiteiten. 
Vriendelijke groeten, 
Jullie voorzitter 
LtKol (R) Peter PATTYN 

Secretariaat 

Via Ere LtKol Valentin Byl kregen we een aantal tijdschriftartikelen 
i.v.m. de toestand van de reserve in Duitsland en Frankrijk. 

Op eenvoudig verzoek te bekomen bij ons secretariaat 

 



4 
 

Voor uw agenda – Activiteiten 
 

Bestuursvergaderingen: Ma 16 1930 Okt 17 Oostende 
 

Do 14 - Vr 15 Sep 17  Nat Comp Res kaders  Jambes 

Vr 01 1630 Sep 17  Trg Tir  FDD Duinkerke  

Ma 04 2000 Sep 17  RvB Regio Kortrijk  

Za 09 Sep 17  SBMM Maldegem 

Za 30 Sep 17  Comp Tir F-B-D FDD Duinkerke  

Vr 06 1630 Okt 17  Trg Tir  FDD Duinkerke  

Ma 16 1930 Okt 17  Dagelijks bestuur  Oostende 

Vr 03 1630 Nov 17  Trg Tir  FDD Duinkerke  

Zo 05 Nov 17  Canadese Bevrijdings 
Mars  

Knokke 

Ma 06 2000 Nov 17  Last Post + RvB  Ieper 

Za 11 Nov 17  Wapenstilstand Lokale activiteiten 

Wo 15 Nov 17  Te Deum - 
Koningsdag  

Lokale activiteiten  

Nov 17  Kringmaaltijd 
KGRWV  

De Oude Kaasmakerij 

Passendale ( 
Zonnebeke )  

Vr 01 1630 Dec 17  Trg Tir  FDD Duinkerke  

Ma 11 1930 Dec 17  Dagelijks bestuur  Oostende 
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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 17 november 2017  vanaf 
19.00 uur in feestzaal 

“DE OUDE KAASMAKERIJ” 

’s Graventafelstraat 48/A – 8980 Passendale (Zonnebeke)   

Dankzij een financiële tussenkomst van onze verenigingen blijft de prijs 
beperkt tot 55,00 € (leden en hun partner) en 65,00 € (niet-leden) per 

persoon (incl aperitief, geselecteerde wijnen en dranken tot na de koffie 

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 aan 

 
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 

*** 
Victoriabaars met krokante korst met 

witloof en prei, kreeftensausje en krokante 
Italiaanse ham 

*** 
Wild van het seizoen 

*** 
Dessertbord van de Chef 

*** 
Koffie met versnaperingen 
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HERDENKINGSMARS 27 MEI 2017 – REMEMBER 
KOLWEZI 1978 

Onze S3 had het idee om als vereniging aan te sluiten bij de activiteiten 
rond de herdenking van Operation Red Bean, georganiseerd  op 27 mei 
2017 door ANPCV, de  paracommando vriendenkring regio  Oostende. 
Reeds voor de 7de maal werd  een mars georganiseerd als eerbetoon aan 
de militaire en burgerslachtoffers gevallen tijdens de humanitaire 
operatie uitgevoerd door het Regiment Paracommando, 15° Wing-
Melsbroek  op 20 mei 1978 te Kolwezi – Shaba in Zaïre. 
Nadat begin mei  1978 het FNLC (Front National pour la Liberation du 
Congo) vanuit Angola de mijn provincie Shaba  ( oud Katanga)   was 
binnengevallen, kwam het tot gruwelijke moordpartijen op de lokale en 
internationale bevolking van Kolwezi. Toen op 15 mei  1978 39 
Europeanen en talloze lokale inwoners omkwamen tijdens de hevige 
onlusten besloot toenmalig Minister van Landsverdediging Vanden 
Boeynants over te gaan tot een overzeese militaire operatie in Zaïre. Deze 
operatie, waarbij door onze paracommando’s in nauwelijks 72 uren niet 
minder dan 2034 Europeanen werden geëvacueerd, kreeg de naam 
OPERATIE RED BEAN. De balans van het bloedbad was evenwel 
dramatisch. Bij de Franse Para’s – eveneens actief in Kolwezi – vielen 5 
doden en 25 gewonden. Ook bij de  Belgische paracommando’s viel een 
overlijden te betreuren. Daarnaast vielen ongeveer 850 slachtoffers bij de 
lokale bevolking, Europeanen, Zaïrese soldaten en FNLC rebellen. 

Bij de herdenkingsmars “Remenber 
KOLWEZI 1978” kon gekozen worden uit 
een mars van  8, 16 of 21 km. Onze tak 3 gaf 
het goede voorbeeld en koos resoluut voor 
de 21 km. De overige “GRWV-deelnemers” 
kozen voor de gulden middenweg. Hoewel 
ook zij in hun zoektocht naar een geschikte 
locatie voor de lunch de 16 km ruimschoots 
overschreden. De wandeling zelf verliep 
grotendeels langs rustige wegen en bracht 
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ons naar een aantal verrassende plaatsen in Oostende en Bredene. 
       
Omstreeks 16 uur 
volgde een 
optocht naar het 
Commando-
monument langs 
de visserskaai, en 
dit onder massale 
publieke 
belangstelling aangezien ook “Oostende 
voor Anker”  in hetzelfde weekend werd 
georganiseerd. Aan het monument werden door lokale prominenten en 
vertegenwoordigers van verenigingen bloemen neergelegd. De 
organisatie kon zich bovendien verheugen op de aanwezigheid van 
Provincie Commandant Christoph Onraet. 
        
 Aansluitend werd door het stadsbestuur – na toespraken door schepen 
Martine Lesaffre en ANPCV Oostende voorzitter Jan Bostyn - een receptie 
aangeboden in het stadhuis van Oostende. Even dreigde het fout te lopen  
toen de tapinstallatie het liet afweten. Gelukkig hield onze  AS1 het hoofd 
koel en kreeg hij na een gewaardeerde interventie het ding terug aan de 
praat waarna de “Keyte van ’t vat” rijkelijk  vloeide. Meteen was iedereen 
in de gepaste stemming voor de  afsluitende Barbecue. Mede dankzij het 
schitterend zomerweer, de perfecte organisatie en het aangenaam 
gezelschap werd genoten  van een prachtige dag. Er werden reeds 
plannen gesmeed om het aantal GRWV-deelnemers aan de editie 2018 te 
verdubbelen. Wanneer alles verloopt zoals gepland vindt de volgende 
editie  plaats op zaterdag  12 mei 2018, opnieuw gelijktijdig met 

Oostende voor 
Anker, met 
volgend jaar  als 
thema de 

honderdste 
herdenking van 
de raid op HMS 
Vindictive (DR) 
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NATIONAAL DEFILE – 21 JULI 2017 – BRUSSEL 

Met veel weemoed denk ik terug aan de tijd als Olt, waar ik 
samen met andere afgevaardigden van KRO Brugge,  jaarlijks 
deelnam aan de Nationale defilé. Telkens twee zaterdagen 
begaven we ons naar het Kw Maj HOUSIAU waar we onze 
wapens en kledij moesten ophalen en opmeten, om dan de rest 
van de dag te oefenen op de drill. De machten en de kaders 
waren nog gescheiden en meestal liepen we bij de eerste 
groepen na de militaire school in de defilé. 
Daarna werd het stil want de reservisten werden niet langer in 
het programma van de defilé opgenomen. 
En dan plots op 06 Jun 17 kwam het verrassende bericht van 
KNVRO dat er dringend reservisten werden gezocht om deel te 
nemen aan de Mil Coln te voet binnen de Gpg ACOS O&T. 
Reservisten van alle eenheden, van alle wapens en van alle 
componenten zouden deel uitmaken van het Detachement 
ZONDER onderscheid of ze al of niet deel uitmaken van een 
Vereniging.  Een tachtigtal reservisten gaf meteen gehoor en 
bliezen verzameling in de kazerne van het ouwe vertrouwde 
Peutie. Algauw werd duidelijk dat niet iedereen in aanmerking 
zou komen voor de defilé want er mochten slechts 65 
deelnemers zijn: 60 man mochten effectief in het Det Res 
plaatsnemen en 5 man zou als reserve ingezet worden. Er werd 
tot ’s avonds 21u geoefend.  
Kol (R) Di Duca had bij 4EMI wapens kunnen vrijmaken. Voor 
velen was het dan ook een eerste kennismaking met de FN P-90 
en de 5.7. Naar verluidt zouden we de eerste meer dan  10 
kilometer geoefend hebben. De nieuwe Gore-Tex bottines 
werden voor velen dan ook meteen stevig ingelopen. 
Alle informatie werd door onze CO per e-mail doorgestuurd 
soms tot in de late uurtjes, o.a. instructies voor drill wapen, drill 
defilé, ... 
De tweede dag bleek plots dat er geen wapens meer aan te pas 
kwamen. Volgens de protocol-officier deden we het op de eerste 
evaluatie zo goed dat we zelfs zonder wapen zouden kunnen 
marcheren. De Reserve zou daarmee echter het enige Det zijn 
zonder wapendracht. Zelfs een groepsgesprek met Gen-Maj Thys 
kon hem niet overtuigen, maar hij beloofde wel om dit tegen de 
volgende gelegenheid te bekijken. De groep was op de tweede 
dag reeds wat uitgedund, maar er waren nog te veel reservisten. 
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Dus werden er afzonderlijke keuringen gedaan en mochten de 
“minst goed presterenden” vertrekken tot er 65 overbleven. Na 
de middag volgde dan de generale repetitie met de muziekkapel 
van de Luchtmacht en met hen in ons kielzog mochten we 
daarna uit marcheren. Da’s eens wat leukers dan de kadans 
aangeven. 
’s Anderendaags op 21 juli stonden we weeral paraat, oefening, 
omkleden en presenteren. Na de tweede maaltijd klommen we 
onze bus op en werden we in een snelle kolonne van een 40-tal 
bussen begeleid tot in de Wetstraat. 
Meteen werd overgegaan tot de vele fotosessies, waarvan eentje 
met GRWV-leden  Maj (R) Roelens en Cdt (R) De Vlam met de 
Franse troepen op de achtergrond, op de KGRWV website terug 
te vinden is. Na de schouwing van de troepen begon het 
luchtdefilé met de tricolore van de Alphajets rakelings boven 
ons. Een mooi zicht zo boven de Wetstraat terwijl we net op 
marcheerden. Het doet ook deugd om op het hele traject vanuit 
het publiek aanmoedigingen te krijgen “Leve de reserve!” 
Voor onze jongere garde was dit een eerste keer, maar ze waren 
goed getraind en we hebben hen goed geholpen met alle 
mogelijke doemscenarios over tramsporen en verzonken 
kasseien. En zoals altijd duurt de defilé jammer genoeg slechts 
enkele minuten: eenmaal voorbij de tribune met het vorstenpaar 
marcheerden we terug naar onze eindbestemming waar de 
bussen op ons wachtten. 
Op de debriefing liet Kol (R) Di Duca ons weten dat ons Det het 
schitterend gedaan heeft en dat hij de generaal aan zijn belofte 
‘met wapen’ herinnerde voor een volgende editie. “Proud to 
serve in the Reserve!”                                    
                                                                    Jørgen De Vlam Cdt ( R ) 
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Uitnodiging - Familiedag zaterdag 30 september  
2017 

 
Gedurende de maand mei stuurden wij een ‘save the date’. 
Vandaag ontvang je de uitnodiging.  
 
Tijdens de 
familiedag leggen 
wij regelmatig de 
link met ons 
militair verleden. 
Vele reservisten 
namen ooit deel 
aan de Oefening 
Mousetrap en 
kwamen wel eens 
op het 
Munitiedepot van 
Koksijde . Hoeveel nachtelijke uren heb je daar doorgebracht? De 
herbestemming is opmerkelijk. Na de aankoop door de Gemeente 
Koksijde nemen ‘dieren’ een belangrijk deel van de site in beslag. 
Wij krijgen een rondleiding op deze site en een bezoek aan het 
dierenasiel waarbij de gebouwen de historisch aanwezigheid van 
bunkers nabootsen. 
 
Als wij van nachtelijke uren spreken, durven wij veronderstellen dat 
menige nachtelijke uurtjes door leden van de groepering zijn 
doorgebracht in de mess-officieren van Koksijde. De Vigie, want zo 

noemden wij de 
club, kreeg na 
een periode van 
verval een 
volledig nieuwe 

bestemming, 
met respect 
voor het 
verleden. We 
gaan op zoek 
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naar de bunker waar tijdens WO I een kanon werd weggestopt. 
 
Via de historische villa ‘La Vigie’ maken wij de link naar WO I. We 
vinden die via de erfgoedwandeling te Koksijde en meer bepaald in 
de ‘Quartier sénégalais’. Koksijde fungeerde tijdens WO I als 
kantonnement voor de Franse troepen, die ook soldaten uit de 
Afrikaanse kolonies, de Zoeaven, in dienst hadden. In de wijk was 
een tentenkamp gesitueerd voor de Senegalese soldaten en de toen 
reeds gebouwde villa’s deden ook dienst als verblijfplaats. 

 
Timing van de familiedag 
Rendez-vous om 13.45 => Langeleedstraat 12 te Koksijde - Wulpen / 
met gps = N 51 6.112, E 2 40.445. Om 14.00 uur start de 
rondleiding in het dierenasiel. 
 
Na de rondleiding verplaatsen wij ons richting Koksijde Bad en 
bezoeken La Vigie. Daar is de koffie klaargezet. We bezoeken de 
nieuwbouwresidentie bestaande uit 99 stijlvolle 
assistentiewoningen en  krijgen in de villa de bunker ook echt te 
zien. 
 
Vooraleer we de korte wandeling (3 km) doorheen de Senegalese 
wijk van Koksijde aanvatten, verplaatsen wij ons naar de 
ondergrondse parking (Kursaallaan). Tijdens de wandeling, via 
onbekende stegen en straten, serveren wij een versnapering & je 
ontvangt een brochure van de wandeling (1 / gezin). 
 

 
Inschrijven – deelname in de kosten 
 
Wil je je komst via mail melden aan secretariaat@grwv.be (naam 
en aantal personen) ? Graag ontvangen we voor 22 Sep 17  je 
bijdrage à 10 euro / deelnemer  op BE58 7755 8208 3479 (rekening 
op naam van KGRWV) met vermelding “NAAM + familiedag 2017”. 
De meer kost van de familiedag wordt gedragen door de kas van de 
vereniging. 

mailto:secretariaat@grwv.be
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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

