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RESINFO is een maandblad van de  
Groepering Reservemilitairen West-Vlaanderen v.z.w. 

 
Traditiedrager van de Kringen Reserve Officieren van 

 

NUTTIGE ADRESSEN 

  

Voorzitter : Kol (R) LYCKE André Ondervoorzitter : Cdt (R) LONCKE Ivan 
 Prinses Charlottestraat 9 regio Brugge Steenkaai 33 bus 6 
 8670 Oostduinkerke-Koksijde  8000 Brugge 
 Tel : 058 23 49 09  Tel : 050 35 71 27 
 andre.lycke@scarlet.be  ivan.loncke@skynet.be 
  

Ondervoorzitter : Ere LtKol DECLERCQ René Ondervoorzitter : Maj (R) BEYTS Marc 
regio Ieper Kalfvaart 18 regio Westhoek Werkzaamheidstraat 122 
 8900 Ieper  8400 Oostende 
 Tel : 057 36 45 15  Tel : 059 70 87 32 
 rene.declercq@telenet.be  marc.beyts@scarlet.be 
  

S1 : Cdt v/h Vlw (R) D'HONDT Koen S3 : Maj (R) PATTYN Peter 
 Timmermansstraat 32  Weststraat 26 
 8000 Brugge  8420 De Haan 
 Tel/Fax : 050 34 87 66  Tel : 059 23 57 47 
 koen.dhondt@telenet.be  ijsbar.rene@telenet.be 
  

S4 : Cdt (R) VERHELST Ignace S5 : Cdt (R) WAEYAERT Mario 
 Pr. Pattynstraat 14  Klaverstraat 1 
 8870 Kachtem  8600 Diksmuide 
 Tel/Fax : 051 31 77 54  Tel : 051 50 27 97 
 info@ikbv.be  mario.waeyaert@scarlet.be 
  
  

  

  
  

RAAD VAN EER 
  

Voorzitter : Ere Cdt DALED Jozef (050 38 18 82 – 0499 74 10 30 - jozef.daled@telenet.be) 
Leden : Ere LtKol BYL Valentin (0477 74 49 90 - bylvalentin@skynet.be) 
 Ere Cdt CASTELEIN Eric- (050 21 67 88 – eric.castelein@scarlet.be) 
  Ere LtKol CASTELEYN Geert (050.31.97.96 - geert.casteleyn@admb.be) 
 Ere LtKol DEWANCKER Gaby (057 33 44 65 - gabriel.dewancker@base.be) 
 Ere LtKol MOUTON Luc (058 51 44 50 – luc.mouton3@telenet.be) 
  Ere LtKol ROELS Dirk (059 70 75 69 – d.roels1@telenet.be) 
 Ere LtKol ROOSE Jacques (059 50 52 15 - ackro@telenet.be ) 
 Ere LtKol VANDENBROUCKE Daniel (057 21 70 83 - vandenbroucke.daniel@telenet.be) 
 
 

Lid worden van de Groepering Reservemilitairen West-Vlaanderen kan door jaarlijks 
een bijdrage van € 17,50 te storten op rekeningnummer 775-5820834-79. 

 

REDACTIE RESINFO 
 

Informatie, artikels en nuttige tips bezorgen aan Kol (R) LYCKE André (andre.lycke@scarlet.be). De oorspronkelijke inzender blijft 
verantwoordelijk voor de echtheid van de inhoud van zijn artikel. Het redactieteam wordt gevormd door de leden van de Raad van 
Bestuur. 
 

Brugge Ieper Westhoek 
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Woordje van de voorzitter 
Kol (R) LYCKE André 

 
 

 
 
 
 
 
Beste reservist of sympathisant, 
 
 
 
In de vorige editie van ResInfo hadden wij het uitvoerig over het transformatieplan van Defensie … als 
besluit in mijn voorwoord had ik het toen kort over de onduidelijkheid van de plaats waar wij de 
reservist in de toekomst nog zullen terugvinden. De eenheden werden gevraagd een ontwerp OT aan 
Divisie Organisatie van de Algemene Directie Human Resources (HRO) over te maken doch geen 
enkele reservist kon inschatten wat het resultaat zou zijn.  
 
 
De budgettaire beperkingen 2010 stonden niet los van de evaluatie van de voorgestelde OT‟s, want 
na de consultaties van de eenheden bleven alleen nog de essentiële Ops-gerelateerde functies over. 
Vandaag hebben wij nog geen totaal zicht op het impact voor de getrainde reservisten en is het 
afwachten op de info die via DNR werd beloofd. Ik wil alle getrainde reservisten aanraden het artikel 
„de Reserve, onze reserve !‟ (bladzijde 5) aandachtig te lezen. 
 
 
Intussen worden volop wijzigingen doorgevoerd aan het statuut van de reservist. Op woensdag 2 
december 2009 verscheen in het Belgische Staatsblad het Koninklijk Besluit tot wijziging van het 
statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht (goedgekeurd op 16 oktober 
2009). Zeker de moeite waard om meer dan diagonaal eens door te nemen

1
 en dit in het vooruitzicht 

van het nieuw reglement die de A84 zal vervangen. 
 
 
Deze editie van ResInfo zal bij u in de bus vallen ergens rond het tijdstip van de Nieuwjaarsreceptie en 
de Algemene Vergadering van de Groepering. Hopelijk kunnen wij elkaar op één van die tipstippen 
ontmoeten. Namens het bestuur van de Groepering en mijzelf wens ik u alvast het allerbeste toe voor 
het nieuwe jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
LYCKE André 
Kolonel in de Reserve 
Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
1
 : eventueel via mail aan te vragen (Officier S1)  
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KALENDER 
 
 

 
 

DTG Activiteit Locatie Extra info 

29 19.30 Jan 10 Nieuwjaarsreceptie Brugotel Joseph Wautersstraat 
61, Brugge (Sint-Michiels) 

iedereen welkom 
zie uitnodiging 

05 16.30 Feb 10 TIR .22LR Fort des Dunes tot +/- 19.00 uur 

08 20.00 Feb 10 Algemene Vergadering & Raad van Bestuur 
                                         14A (vergaderzaal Jaunet) 

alle leden welkom 
zie uitnodiging 

08 19.45 Maa 10 
08 20.15 Maa 10 

Last Post 
Raad van Bestuur 

Menenpoort Ieper 
CCMP Ieper 

In militair uniform 
iedereen welkom 

02 16.30 Apr 10 TIR .22LR Fort des Dunes tot +/- 19.00 uur 

12 20.00 Apr 10 Raad van Bestuur CC Mar (Sint Kruis)  iedereen welkom 

10 20.00 Mei 10 Raad van Bestuur 14 A (vergaderzaal Jaunet) Iedereen welkom 

 
Contactpersonen voor meer informatie : 
(1)

: Entente Ieper: Ere LtKol Vandenbroucke D. - T 057 21 70 83 - vandenbroucke.daniel@telenet.be 
(2)

: Mars & Mercurius Brugge / West-Vl.: Böting Yves - T 050/ 60.94.92 - yves.boting@skynet.be 
 
 
 

VLAGPROTOCOL 
Maanden februari - juni 

 
 

De Belgische driekleur wordt in de komende maanden op volgende dagen gehesen : 
(JSO-R/Protocol 09 Feb 99) 
 

 17 februari halfstok, overleden leden van de Koninklijke familie 
 07 april huldedag Belgische militairen gestorven tijdens operaties voor de vrede sinds 

1945, inclusief tijdens humanitaire operaties 
 01 mei Feest van de Arbeid 
 05 mei Dag van de Raad van Europa 
 08 mei V-dag 
 06 juni  verjaardag Z.M. de Koning 

 11 juni verjaardag van H.M. Koningin Fabiola 
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De Reserve, onze reserve ! 
Kolonel Jean-Claude CARLIER, Nationaal Directeur van de Reserve 

 
 
 

De opeenvolgende herstructureringen en/of transformaties en de politieke beslissing om 

te evolueren naar een kleiner en flexibeler leger, leiden ons naar een professioneler 

inzetbaar leger. Dit brengt met zich mee dat het reservekader ook mee dient te 

evolueren door zich aan te passen aan de huidige context. België heeft geen behoefte 

meer om een grootschalige mobiliseerbare reserve op de been te houden. Defensie heeft 

nood aan een kleiner professionelere reserve, zich baserend op het vernieuwd concept 

dat erin bestaat zich te beroepen op de burgerlijke professionele bekwaamheden en 

expertises van onze reservemilitairen. De “professionele” reservemilitair kent vandaag 

zijn/haar plaats naast de “professionele” actieve militair. Dit maakt het grote onderscheid 

met het leger van vroeger. De reservist komt ten gepaste tijd zijn eenheid versterken. In 

deze context is de reservemilitair als het ware onze rechter hand!  

 

Defensie, net zoals andere Federale departementen, heeft te kampen met budgettaire 

beperkingen. In de personeelsuitgaven dient te worden gesnoeid. Bijgevolg zoekt 

Defensie een evenwicht tussen de middelen en haar inzet in een internationaal kader. 

Een voorafgaande studie heeft ons ertoe gebracht om zoals voor het actief kader ook de 

inbreng van het reservekader te optimaliseren. 

 

Een herziening van de behoeften moet toelaten om de reservist in zijn hoedanigheid als 

specialist in te zetten door rekening te houden met de essentiële behoeften eigen aan 

onze corebusiness binnen Defensie zoals ze vandaag en in de nabije toekomst 

uitgetekend zijn. Onze visie “The right man/woman in the right place at the right 

moment” wordt vooropgesteld. We dienen ons te houden aan wat conceptueel werd 

gedefinieerd: zich beroepen op de expertises en ervaringen van de reservist daar waar 

deze expertises ontbreken of onvoldoende aanwezig zijn binnen het actief kader. Op deze 

manier streven we naar een grotere voldoening bij de reservist en de korpscommandant. 

De reservist ervaart een erkenning en waardering van zijn korpscommandant, die op zijn 

beurt geholpen wordt door de nodige professionele bijstand van zijn reservist. Deze 

respectvolle samenwerking leidt tot een pure win-win situatie. 

 

Om maximaal aan deze doelstellingen te voldoen werd een actieplan uitgetekend. Alle 

reservisten zullen rechtstreeks betrokken worden. 

 

In een eerste tijd, voor eind 2009, worden de behoeften opgetekend in samenspraak 

met de eenheden. De eenheidscommandanten worden geconfronteerd met de 

vaardigheden en de inzet van hun reservisten. De reservisten die beantwoorden aan de 

gevraagde en erkende competenties eigen aan de vooropgestelde functies, kunnen op de 

slagorde van de eenheid blijven. De andere reservisten zullen persoonlijk door de 

diensten van de Nationale Directie van de Reserve (DNR) worden aangeschreven (zie 

later).  

Alle reservisten moeten hun professionele vaardigheden en competenties kenbaar 

maken. Hun competentieprofiel wordt verwerkt in een speciale ontworpen database. 

Deze file omvat aldus het “portfolio” van de reservist en wordt niet aanzien als een CV 

zoals eertijds opgevraagd maar wel als een onmisbaar werkinstrument voor de 

personeelsbeheerder, noodzakelijk om onze reservisten op een meer efficiënte wijze in 

de toekomst te kunnen beheren. Deze database zal de personeelsbeheerder toelaten om 

op elk moment een juist beeld te krijgen van de mogelijkheden en intenties van elke 

reservist. Met behulp van deze gegevens zal de beheerder kunnen antwoorden op elke 

aanvraag vanuit de organisatie. 

 

In een tweede tijd, vanaf begin 2010, mogen die reservisten die niet beantwoorden 

aan het gevraagde profiel binnen hun eenheid tijdelijk niet presteren in afwachting van 



- 6 -  RESINFO – Groepering Reservemilitairen West-Vlaanderen vzw 

een nieuwe affectatie. Ze zullen persoonlijk worden aangeschreven.  

Een lijst van openstaande posten voor de reserve zal via het internet/intranet van 

Defensie kenbaar gemaakt worden. De reservist, die zijn professionele ervaring verder 

ten dienste wil stellen van Defensie, kan hiervoor postuleren. Contacten kunnen gelegd 

worden met de gewenste eenheid. De verschillende keuzes zullen op een later tijdstip 

met de korpscommandanten worden besproken. Een beslissing zal door de Nationale 

Directie van de Reserve worden genomen: hetzij een affectatie naar een nieuwe eenheid, 

hetzij een overplaatsing naar een “aanspreekbare reservepool”, hetzij een overgang naar 

ACARES (het Administratief Centrum van de Reserve – le Centre Administratif de la 

Réserve). 

 

De “aanspreekbare reservepool” zal alle reservisten omvatten die momenteel geen 

affectatie in een eenheid hebben maar die wel verder willen presteren voor Defensie. 

Deze reservisten blijven beheerd en kunnen presteren volgens de noden van de 

organisatie, dit in tegenstelling tot wat vandaag in ACARES gebeurt. 

Hun behouden competenties kunnen verder worden aangewend voor punctuele 

behoeften die niet expliciet een post op de organisatietabel van een eenheid vereisen 

(bijvoorbeeld een tijdelijke bijkomende steun aan kampen, oefeningen, open doors,…). 

Deze reservisten kunnen volgens de beheersregels dan ook desgevallend anciënniteit 

opbouwen. Ze kunnen nog steeds aanspraak maken om deel te nemen aan buitenlandse 

zendingen, weliswaar op eigen vraag en in overeenstemming met het gevraagde profiel. 

 

Kortom, deze visie laat toe om binnen de gegeven omstandigheden onze bereidwillige 

reservisten met hun expertises verder te behouden, m.a.w. “De Reserve” is onze reserve 

(aan competenties). 
 
 
 

 

EVENEMENTEN van DEFENSIE 
 

 
 
 
 

Geheime bunker wordt museum  
 
De commandobunker op de Kemmelberg is 
omgetoverd tot een museum over de Koude Oorlog. 
 

Tussen 1949 en 1954 bouwde het leger deze 
ondergrondse bunker als oorlogshoofdkwartier in 
geval van een groot conflict of een invasie. De 
Kemmelberg ligt in de gemeente Heuvelland (onder 
Ieper) en vormt met zijn 156 m het hoogste punt van 
de provincie West-Vlaanderen. 
 

Het terrein en de bunker werden de voorbije jaren gerestaureerd. Op woensdag 28 oktober 2009 
huldigde Defensieminister Pieter De Crem het nieuwe museum officieel in. 
 

In de bunker komt de Koude Oorlog tot leven doorheen foto's, kaarten, teksten, propagandafilms, 
uniformen, wapens, affiches en persoonlijke souvenirs. Op het eerste kelder-niveau herinnert de 
conferentiezaal aan de confrontatie van de NAVO en het Warschaupact. Een gelijkaardige ruimte op 
niveau -2 vertelt het verhaal van de Belgische strijdkrachten, van bij de heroprichting na de Tweede 
Wereldoorlog tot wanneer ze de Kemmelberg in de jaren '90 verlieten. 
 

De tentoonstelling blikt ook terug op het 1
ste

 Belgische Korps, dat gedurende meer dan zestig jaar in 
West-Duitsland aanwezig was, en op de meer dan 3.000 Belgische VN-vrijwilligers die van 1950 tot 
1955 vochten in Korea. 
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VERDRAG van LISSABON 
 

 
 

 
 
MARS & MERCURIUS Afdeling Brugge / West-Vlaanderen vzw kon voor het academische zitting van 
begin december rekenen op een massale opkomst. De keuze van de spreker en ook het onderwerp 
hebben in grote mate bijgedragen aan dit succes. 

 
Minister van Staat en Europarlementslid de heer Jean-Luc Dehaene kon 
gedurende ruim een uur de aanwezigen boeien met EUROPA QUO VADIS? 
 
Het Verdrag van Lissabon is door velen van ons niet zo echt gekend doch 
met dit verdrag wordt de Europese Unie (EU) democratischer, efficiënter en 
transparanter. Toen de oorspronkelijke en daaropvolgende regels werden 
opgesteld, was de EU nog veel kleiner en had zij nog niet te kampen met 
mondiale uitdagingen, zoals klimaatverandering, een wereldwijde recessie of 
de grensoverschrijdende criminaliteit. De EU kan en wil deze problemen het 
hoofd bieden, maar zij kan dit alleen wanneer zij beter functioneert. Dat is 
het doel van het Verdrag van Lissabon.  
 

Het geeft burgers en parlementen meer inspraak bij wat er op Europees vlak gebeurt, en geeft Europa 
een duidelijker, sterkere stem in de wereld, terwijl tegelijkertijd nationale belangen worden beschermd. 
De nationale parlementen van de lidstaten krijgen een grotere rol doordat zij EU-wetgeving al voor de 
goedkeuring kunnen onderzoeken en er zo voor kunnen zorgen dat de EU haar bevoegdheden niet te 
buiten gaat bij aangelegenheden die op nationaal of lokaal niveau moeten worden behandeld. 
 
De bevoegdheden van het Europees Parlement wordt uitgebreid, zodat zijn leden, die rechtstreeks 
worden gekozen, meer te zeggen krijgen over een groter aantal onderwerpen. Anders dan in het 
Verdrag van Nice was bepaald, zal de Commissie blijven bestaan uit één lid per lidstaat. 
 
In het Verdrag van Lissabon is er onder andere ook aandacht voor Veiligheid en Defensie, het 
Verdrag geeft een duidelijker omschrijving van de rol van de EU op het gebied van het 
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.  
 
Besluiten over defensieaangelegenheden moeten ook in de toekomst unaniem door de 27 lidstaten 
worden goedgekeurd. Missies van de EU buiten haar grondgebied vonden plaats met het oog op 
vredeshandhaving, conflictpreventie en versterking van de internationale veiligheid binnen de context 
van het Handvest van de Verenigde Naties. 
 
Het Verdrag breidt de rol van de EU uit tot ontwapeningsacties, advies 
en bijstand op militair gebied en hulp bij het herstel van de stabiliteit na 
afloop van conflicten. Het biedt nu ook de mogelijkheid van nauwere 
samenwerking tussen lidstaten die meer met elkaar willen samenwerken 
op het gebied van defensie. 
 
In het Verdrag wordt bepaald dat de lidstaten aan de EU de civiele en militaire vermogens ter 
beschikking stellen die nodig zijn voor de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid en ook wordt de rol van het Europees Defensieagentschap uiteengezet. Het Verdrag 
bevat een solidariteitsbepaling (van vrijwillige aard) voor het geval een lidstaat wordt getroffen door 
een terroristische aanval, een natuurramp of een door de mens veroorzaakte ramp. 
 
Wie meer interesse heeft kan via het internet heel wat informatie hierover vinden. De algemene 
bepalingen inzake het extern optreden van de EU en de specifieke bepalingen betreffende het 
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid zijn in het Verdrag opgenomen onder TITEL V / 
Hoofdstuk 2 / Afdeling 2 / Artikels 42 tot en met 46. 
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aannemer 
metsel- en betonwerken 
voeg- en karweiwerken 

leggen van opritten en terrassen 
plaatsen van vloeren en faiences 

 

 
Vlaanderenstraat 6, 8680 Koekelare 
Tel. & fax 051 58 18 53 – gsm 0475 62 42 76 
bouwwerkenvanhaverbeke@hotmail.com of bouw.vg@hotmail.com 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Artisanaal & biologisch ijs voor zowel particulier, verenigingen, horeca, catering en distributie 

ijs rené 
Leopoldlaan 22 

8420 De Haan 
 

059 23 57 47 & 059 23 54 53 

www.ijsrene.be    info@ijsrene.be 
 

Ambachtelijk ijs op grootmoeders wijze gemaakt met uitgelezen producten 

. 

mailto:bouwwerkenvanhaverbeke@hotmail.com
http://www.ijsrene.be/
mailto:info@ijsrene.be


RESINFO – Groepering Reservemilitairen West-Vlaanderen vzw  - 9 - 

 

Schietcompetitie in Fort des Dunes 
26 Sep 09 

 

 
 
Wie goesting heeft of krijgt om te komen schieten in Fort des Dunes (FDD) is er steeds welkom op 
elke eerste vrijdag van de pare maanden, RV om 16.00 uur (zie kalender pagina 4) 
 
In de vorige editie van ResInfo was onvoldoende ruimte om de uitslag van de schietcompetitie van 26 
Sep 2009 te publiceren … hierna de resultaten per equipe.  
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Alle nieuwtjes omtrent familie, bevordering of eervolle onderscheidingen van onze leden 
vinden hier hun vaste plaats. Is er bij u op dit vlak nieuws te rapen dan hadden wij dit graag 
vernomen via één van de contactadressen terug te vinden op bladzijde 2. 
 

Wij feliciteren Cdt (R) DOHOGNE Jean-François – lid van de groepering – met de 
geboorte van zijn zoon David op 24 Dec 09 
 

 
Eervolle onderscheidingen – Nationale Orden (publicatie in Belgisch Staatsblad op 15 Jan 10) 
 
Werden benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde 

 Reservekapitein-commandant Dirk ROELENS (21 Jul 09) 
 Reservekapitein-commandant van het vliegwezen Koen D‟HONDT (21 Jul 09) 
 
Het Militair Kruis Tweede Klasse werd verleend aan 
 Reservekapitein-commandant Patrick MALBRANCKE (21 Jul 09) 
 
 

OPPOSED LANDING 2010 
23 – 25 april 

 
 
Tijdens het weekend van 23-25 april worden we opnieuw uitgenodigd van de Vriendenkring Para-Cdo 
te Oostende om deel te nemen aan hun activiteit. 
 
Vorig jaar kon ik samen met Adjt Didier Devlieghe genieten van een voortreffelijke 
oefening. We sloten het weekend af met het idee van : “Volgend jaar doen we 
zeker opnieuw mee. En als het kan met nog wat vrienden erbij. Het kan niet dat 
we de enigen zijn die hiervan mogen genieten!” 
 
We zijn aan deze uitdaging begonnen met een klein hartje maar algauw moesten we 
dit herzien. Het is een plezier om hier aan mee te doen. Een verscheidenheid aan 
activiteiten passeren de revue. Touwen, netten, boten, rappel, BBQ, plezier, doelaanduiding, … en 
voor de mensen die denken dat je een afgetrainde persoon moet zijn om deel te nemen kan ik zeggen 
dat dit helemaal niet hoeft. Deze oefening kan voor iedereen passen. Het kan van 7 tot 77 jaar. Men 
houdt met iedereen rekening. 
 
Blijf dat weekend niet in je zetel zitten maar geniet opnieuw met volle teugen. Graag had ik met TWEE 
ploegen van VIER man ingeschreven. Maar het mogen er gerust MEER zijn! 
 
De oefening gaat dit jaar door van vrijdagavond 23 april tot zaterdagavond 24 april. Je kan steeds 
blijven overnachten tot de zondagmorgen. 
 
Voor info kan je steeds terecht bij de S3 Maj (R) Peter Pattyn en/of Ondervoorzitter Regio Westhoek 
Maj (R) Marc Beyts. (coördinaten te vinden op bladzijde 2 van ResInfo). Eveneens kan je eens je oor 
te luisteren leggen bij Adjt (R) Didier DEVLIEGHE.  
 
Kandidaat liefhebbers geven mij een seintje en van zodra ik meer info heb laat ik dat weten.  
Ik wacht op uw inschrijving!  
 
Maj (R) Peter PATTYN 
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Nooit meer oorlog 
een impressie door Cdt (R) LONCKE Ivan 

 
 
 
 
 
 
Je hebt zo van die mensen die blijkbaar altijd super motiverend kunnen werken en hun volledige ziel 
ergens kunnen insteken om dit waar te maken. Zo iemand daarenboven tot je eigenste vriendenkring 
te mogen rekenen geeft een goed gevoel. 
 
In tijden dat vrijwilligerswerk niet echt meer motiverend werkt bij de meesten onder ons (wat doe jij 
nog op vrijwillige basis ?) kwam Cdt (R) VERGAERDE Stefaan in 2005 met een prachtig idee op de 
proppen. Mede aangespoord en geïnspireerd door oud-strijders dat de jeugd geen interesse meer had 
in de (oorlogs)geschiedenis van België begon bij Stefaan het plan te broeden hieraan iets persoonlijks 
te doen. Onze provincie en meer bepaald de Westhoek tot Ieper is ontegensprekelijk verbonden aan 
de gruwel van WO I. 
 
Naar aanleiding van 11 november 2006 maakt de klas van Stefaans dochter (Basisschool Mozaïek St-
Kruis Brugge) een daguitstap naar de Dodengang te Diksmuide. De indruk op de kinderen is 
overweldigend. De schooldirecteur Joost Dendooven gelooft eveneens in dit project en zal niet 
nalaten elk jaar zijn volledige steun hieraan te geven. 
 
Zowel het Militair Commando West-Vlaanderen als de Provinciegouverneur geven door hun steun een 
breder draagvlak aan dit project. Hierdoor wordt het oorspronkelijk concept van een halve dag verder 
uitgebreid naar een weekproject. Sinds 2009 spreekt men van een provinciaal educatief project. 
 
Ondertussen brengen er sinds twee jaar 4 West-Vlaamse klassen van het lager onderwijs in de week 
vóór 11 november een dagbezoek aan Diksmuide en omstreken. In 2009 werden deze vier klassen 
geselecteerd via een internetzoektocht. 
 
Gelukkig kan Stefaan rekenen op de medewerking van enkele reservisten leden van de Groepering 
Reservemilitairen West-Vlaanderen alsook van leden van de Kring Mars & Mercurius Brugge. 
 
En alzo kreeg ik eind september 2009 een telefoontje van Stefaan met de vraag om opnieuw mee te 
helpen aan deze speciale dag: dinsdag 10 november 2009. Op zo‟n vraag is het niet moeilijk direct 
een antwoord te geven. Natuurlijk doen we opnieuw mee, natuurlijk spenderen we hieraan – vrijwillig – 
een verlofdag. Na een mailtje wisten we welke scholen deelnamen aan deze dag; hoe het gezamenlijk 
en individueel programma eruit zag (4 sites). Kortom, we wisten wie wat moest doen. De details 
zouden later worden medegedeeld. 
 
Zo leerden we dat de school Wilgenhof uit Vlamertinge (Gemeenschapsonderwijs) begeleid werd 
dooronder leiding stond van Maj (R) BEYTS Marc. BILLIET André (M&M Brugge), Ere Cdt 
WERBROUCK Chris en mezelf zouden respectievelijk drie klassen van de gemeenteschool uit 
Deerlijk voor onze rekening nemen. Ik kreeg 5C toegewezen. 
 
We besloten gezamenlijk met zijn drieën naar Deerlijk te rijden. Routeplanner was een handig 
hulpmiddeltje om een Movtabel op te maken: vertrekuur met één voertuig uit Loppem, aankomstuur 
Deerlijk, vertrekuur uit Deerlijk (1 bus = 1 klas) naar Diksmuide en op het einde aankomstuur terug in 
Deerlijk. Dit noodzaakte ons om de directeur nog op maandag 9 november te verwittigen dat we 15‟ 
vroeger zouden moeten vertrekken vanuit Deerlijk dan initieel voorzien. Dit om de vaste uren op het 
programma te kunnen naleven. 
 
Aangekomen in Deerlijk konden we direct kennis maken met een zeer vriendelijke en enthousiaste 
directeur, alsook met de klastitularis en de (luidruchtige) klas(sen). Gelukkig waren de ingehuurde 
bussen op tijd, … alsook alle leerlingen. 



- 12 -  RESINFO – Groepering Reservemilitairen West-Vlaanderen vzw 

Tijdens de heenreis viel het mij op dat de leerlingen een fluovestje als de normaalste zaak van de 
wereld beschouwen. Verkeersveiligheid is blijkbaar geen ijdel woord in de opvoeding van een kind. 
Om de tijd op de bus nuttig door te brengen toetste ik de kennis van de kinderen over 11 november en 
meer bepaald over WO I. Oef, een lichte algemene kennis hadden ze overgehouden aan de les op 
school. Restte mij enkel nog eens alles te herhalen. 
 
Aangekomen te Diksmuide werden wij direct verwacht aan de Dodengang, waar onder deskundige 
leiding van een gids de historiek van de Dodengang werd uitgelegd en een rondgang werd gedaan. 
Wat mij direct opviel: zelfs in aanwezigheid van de leerkracht én de directeur is het verdomd moeilijk 
om kinderen stil te houden. 
Nadien werden we verwacht aan de IJzertoren en kregen de kinderen de gelegenheid om vanop de 
IJzertoren de frontstreek te aanschouwen. Nadien werden enkele zalen in de IJzertoren bezocht. De 
IJzertoren profileert zich de laatste tijd als vredescentrum, en om geen polemiek te zaaien werd het 
Vlaams Nationalisme vermeden. 
 
Om 10u45 werden we terug met alle klassen verwacht aan de Dodengang. Om 11u ging er en 
plechtigheid door in aanwezigheid van onder andere de gouverneur Dhr. Paul Breyne, de Militaire 
Commandant West-Vlaanderen Kolonel Vlieger THEYS Rudy, gedeputeerde Dhr. Gunter Pertry en 
burgemeester van Diksmuide Mevr. Lies Laridon. Voor deze plechtigheid werd speciaal de dag 
voordien de Eeuwige Vlam vanuit de Congreskolom te Brussel naar Diksmuide overgebracht. Er was 
een kransneerligging en er werd een universeel vredesmonument gebouwd. 
 
Na deze plechtigheid konden de kinderen zich even verderop te goed doen aan een typische 
legerkost: soep, wortelstoemp met saucissen, een appel en een flesje water. 
 
Op de terugweg naar de bus kwam ik in een typisch bakvissengesprek met 3 meisjes van de klas die 
ik begeleidde. 
1

e
 meisje tegen het 2

e
 meisje: „Allee, vraag jij het‟ 

2
e
 meisje: „Ivan, hoe oud ben je ? 

Ik: „Van het jaar van de Expo !‟ 
Dit zeg ik altijd, kwestie van te zien of ze dat kennen. Niet dus. Dan 
maar 1958 gezegd. Zonder rekenmachine was dit te moeilijk voor hen 
(sic).  
Ik: „Ik ben 51 jaar‟ 
3

e
 meisje: „Je ziet er jonger uit‟ 

Ik glimlachte. 
1

e
 meisje opnieuw en nu duidelijk haar zelfvertrouwen gevonden: „Ben 

je getrouwd ?‟ 
Ik (waarom zou ik hierover liegen): „Ja‟ 
Toen kwam de max … 
2

e
 meisje: „Och, dat is spijtig. Mijn oma zoekt nog een man‟. 

Moest ik niet getrouwd geweest zijn, ik kon de dag nadien mijn geluk 
beproeven in Deerlijk. 
Zo zie je maar, het moet niet altijd „Boer zkt vrouw‟ zijn. 
 
‟s Namiddags brachten we nog een bezoek aan het Duits militair kerkhof te Vladslo onder leiding 
van Roland Debrabandere (Ere Adjudant-Chef). Hier leerden de kinderen de kenmerken van de 
Duitse militaire begraafplaatsen kennen, de symboliek/realiteit van het gekende treurend ouderpaar 
van Käthe Kolwitz en werd er geluisterd naar liedjes van Willem Vermandere over de soldaten en de 
oorlog. 
 
Onze laatste halte was het Belgisch militair kerkhof te Keiem. Van Ere LtKol ROELS Dirk wisten we 
dat hij een geboren lesgever was. Dit bleek eens te meer in zijn aanpak. Voor de eerste keer van de 
dag kon hij – bijna – alle kinderen in toom houden.  
Er werd hen onderwezen over het gebruik van het register op het kerkhof, vanwaar al deze 
gesneuvelden kwamen (Slag om Tervate, Reigersvliet, …), de Onbekende Soldaat, het begrijpen van 
de gegevens op een militair graf.  
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De kers op de taart kregen de kinderen 
door het verschijnen op het kerkhof van 
een gespeelde soldaat uit WO I, die zijn 
gesneuvelde makkers kwam bezoeken 
en de kinderen kwam vertellen over zijn 
ervaringen tijdens de oorlog. 
 
Op de terugreis naar Deerlijk moesten de 
kinderen nog een grote vragenlijst 
invullen over hetgeen ze gezien en 
gehoord (?!?) hadden. Vermits de 
leerkracht en directeur niet over de 
documentatie beschikten, ben ik dan 
maar eventjes TLSO geweest.  
 
Mijn eigenste versie van TLSO = „tijdelijke 
leerkracht schriftelijke overhoring‟. 

 
Het moet gezegd worden dat de leerlingen veel moesten worden geholpen. Feiten, namen, personen 
en data werden niet onthouden. Ooit al gehoord van de „comprestoren‟ ? (ipv congreskolom). Bij het 
verlaten van de bus mocht ik van alle kinderen terugkomen indien de leerkracht ziek zou zijn. Had ik 
hen dan zo goed geholpen ? 
 

 
 

Na de traditionele klasfoto‟s (opnieuw met het obligate fluovestje) konden we nog even napraten in de 
bureau van de directeur (zonder kinderen, maar met een frisse blonde L.) alvorens de terugweg aan te 
vatten. 
 
Leerlingenbegeleider van 5C voor een dag, 
Ivan Loncke 
 
 
 

 

JOGGING FOR LIFE 
bos ~ strand ~ duin 

Elke zondagmorgen vrije loop, zwemmen en militair  
joggen (sit-ups, push ups, springen, enz). 

RV en START om 10.00 uur aan Wielingbad (Wenduine) 
Kostpriis € 1,50 (senioren: € 1,25).Voor verdere info => Ere LtKol BYL Valentin. 
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ACTUA 
 
 

 
Dagelijks acht ontmijningsinterventies in België  
 
In 2009 voerde de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) 3.027 
interventies uit in België. Die getallen blijven min of meer stabiel, want in 2008 ontving de dienst 2.977 
gelijkaardige oproepen. Er is wel 
een kleine afname in gewicht. In 
2009 maakte DOVO 215 ton 
munitie onschadelijk, tegenover 
241 het jaar voordien. 
 
Volgens de gegevens van 2009 
betroffen 104 oproepen 
'geïmproviseerde 
ontploffingstuigen' (achtergelaten 
tassen, verdachte pakjes, ...). In 
2008 waren dat er maar 75. Het 
aantal oproepen voor 
geïmproviseerde springtuigen is 
sterk afhankelijk van de nationale 
en internationale context. In 1985, 
ten tijde van de CCC (Cellules 
communistes combattantes) kreeg 
DOVO 200 oproepen op een jaar. 
 
Tussen de belangrijkste interventies maakte DOVO 39 vliegtuigbommen en 4 zeemijnen onschadelijk. 
Dagelijks worden ook interventies door de ontmijners uitgevoerd in Afghanistan en Libanon. 
 
 

VN feliciteert DOVO-personeel  
Op de VN-vergadering van september in New-York overhandigde VN-secretaris-generaal Ban Ki-
Moon een bedankbrief aan België. Het schrijven was gericht aan de EOD-specialisten (Explosive 
Ordnance Disposal) die in conflictgebieden ontplooid zijn. 

 
Minister van Buitenlandse Zaken Yves Leterme 
hield eraan de brief persoonlijk te overhandigen 
aan de leden van de Dienst voor Opruiming en 
Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO). Dat 
gebeurde eind oktober tijdens een beleefdheids-
bezoek aan de kazerne in Poelkapelle. 
 
Ban-Ki-Moon bedankt de Belgische staat met 
name voor de inzet van EOD-teams in Libanon 
en Afghanistan. Hij is ervan overtuigd dat de 
samenwerking met de Belgische 
ontmijningsploegen een positieve weerslag zal 
hebben op de Libanese en Afghaanse bevolking.  
 
Ook Yves Leterme gaf blijk van zijn waardering 

en bewondering voor het DOVO-personeel, waarvan het dagelijks werk geregeld in moeilijke en 
gevaarlijke omstandigheden plaatsvindt. 
 
Tot slot werd hulde gebracht aan adjudant Stefaan Vanpeteghem, die het leven verloor in Zuid-
Libanon op 3 september 2008 bij de neutralisatie van een submunitie. 
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Alain en Gerda Roose – Claeys 
Zeedijk 82 
8430 MIDDELKERKE 
Telefoon : 059 30 00 36 

 

  ARDROX® -  ARDROX AV® - NAFTOSEAL® 
 

Chemische specialiteiten voor een brede waaier van industrieën en voor 
gespecialiseerde toepassingen in transport, luchtvaart en defensie. 
Producten voor oppervlaktebehandeling, reiniging, corrosiebescherming en niet-
destructief onderzoek, volgens nationale en internationale specificaties. 

 

 www.aerospace.chemetall.com Chemetall N.V. 
  Satenrozen 1 A, Bus 1 
 Info.benelux@chemetall.com B-2550 Kontich 
  Tel: +32 (0)3 450 3710 
  Fax: +32 (0)3 450 3770 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Auberge du Tarnon 

 

Les Vanels - 48400 Vébron - France 
Tel. / Fax : +33 / (0) 4.66.44.00.05 
http://perso.wanadoo.fr/auberge-du-tarnon 

 

Gelegen in de uitlopers van het Centraal 

massief, In het uiterste zuiden van het 

departement Lozére, op de grens met de Gard, 

vindt u het dorp Vébron,  vlakbij het nationaal 

park van de Cevennes. 

 

Bernadette Vanbelleghem & Peter Vergeyle 

verwelkomen u graag in een rustige omgeving. 

Kamer 2 personen : € 39,00 / nacht , ½ pension 

: € 38,00 / persoon / nacht 
 

 

 
 

ZAKENKANTOOR BONNE 

Agentschap 'Fintro’ 
Erkend Verzekeringsmakelaar CDV nr. 45.828 
Schaakstraat 66 te 8310 Sint-Kruis ( BRUGGE ) 
Tel. :050 / 35.27.02 Email : stefan.bonne@skynet.be 
Fax :050 / 37.03.55 Website :www.fintro.be  

 

Hypothecaire leningen aan de beste voorwaarden 
voor aankoop, bouw, verbouwing of herfinanciering 
transparante voorstellen 
zeer soepele kredietopeningen 
vrijblijvende offerte met persoonlijke afspraak 

http://perso.wanadoo.fr/auberge-du-tarnon/
mailto:stefan.bonne@skynet.be
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Deutsche Reservisten - Marschbereit zur Operation Polarstern 
Duitse Reservisten - Marsklaar voor Operatie Poolster 

 
Neun Monate Wehrdienst, demnächst wohl nur noch sechs. Die Armee wird immer kleiner, das Risiko 
eines Krieges auf deutschem Boden auch.  Negen maanden legerdienst, binnenkort nog maar 
zes. De Duitse Krijgsmacht wordt steeds maar kleiner, net als een oorlogsdreiging op Duitse bodem. 
 
De “actieve” soldaten van de Duitse Krijgsmacht worden ingezet bij internationale operaties in het 
buitenland. Maar ook in Duitsland blijft er nog een grote legerafdeling: de Reservisten. Voor de 
meeste onder hen ligt de basisopleiding reeds lang achter hen. Daarom moeten zij regelmatig 
oefenen en trainen. Reeds meer dan 30 jaar is Oberstleutnant (Luitenant-kolonel) Peter Weyers uit 
Overath – één van hen. 
 
Weyers heeft geen bierbuik. Hij heeft zich altijd fit gehouden. In 1992 was hij Duits kampioen in de 
militaire competitie voor Bataljonscommandanten. Ook vandaag nog met zijn 57 jaren, verwerkt hij 
nog probleemloos de 250 meter lange omloop van de hindernisbaan, springt over grachten, klimt over 
de 2,20 meter hoge muur en kruipt onder draadhindernissen. “Men is geloofwaardiger, wanneer men 
zelf meedoet” luidt zijn devies. “De training moet een belevingswaarde bevatten, ze moet plezier 
opleveren”. 
 
De sterkstroomelektricien ging na vier jaar legerdienst en studie naar de ongevallenverzekering, die 
tot nu nog steeds zijn werkgever is. “Fundamenteel is iedereen die zijn legerdienst vervuld heeft een 

Reservist” verklaart hij. In engere zin kan 
men 2 soorten reservisten onderscheiden: 
de “beorderungs-abhängigen “ 
(bevelsafhankelijke) reservisten die een 
functie op de slagorde hebben. Deze 
nemen regelmatige deel aan oefeningen en 
worden gedurende deze tijd met soldij 
vergoed. De anderen dienen in een 
algemeen reservistencapaciteit in een 
Reservisten-vereniging. 
 
Peter Weyers is actief op beide vlakken. Hij 
behoort tot het Duits-Nederlands Korps in 
Münster. Daar is hij bezoldigde leider van 
de marcheergroep van de Duitse 
krijgsmacht delegatie en marcheert 
bijvoorbeeld in de “4-daagse van de IJzer”, 
samen met 10.000 andere deelnemers, 33 
kilometer aan een snelheid van 6 kilometer 
per uur, “in gelijke pas en met gezang”. Drie 

tot vier weken per jaar besteedt hij aan wederoproepingen. 
 
Daarnaast is hij onder andere Erevoorzitter van de Reservistenvereniging van het district Bergisch 
Gladbach. Deze reservistenvereniging heeft 500 leden, verspreid over Rhein-Berg en Oberberg. Peter 
Weyers wandelt dikwijls met zijn echtgenote Eva door de wouden en bekijkt het landschap vanuit een 
bijzondere gezichtshoek. Sedert 20 jaar organiseert hij voor de Reservistenvereniging de jaarlijkse 
oriëntatiemars “Polarstern” (“Poolster”). 
 
30 Ploegen van elk 3 personen kunnen aan deze wedstrijd deelnemen. 15 Kilometer met 15 standen 
moeten er afgelegd worden. En om het niet eenvoudig te maken gebeurt alles ‟s nachts – vandaar de 
naam “Poolster”. Rappel van op de munitiebunker, omtrekken van machinegeweerstellingen, 
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overschrijden van waterlopen, uiteenname van wapens, aftastten van verdachte personen; er wordt 
gestart om 21H00, de eerste ploegen komen ‟s morgens rond 05H00 weer binnen – “als ze niet 
verdwalen, wat vaak gebeurt”, vertelt Weyers. 
 
Dat mag voor velen als een nachtmerrie (kwade droom) klinken, dat ze niet vrijwillig willen ondergaan. 
Nochtans is de interesse voor deze oefening groot, ook vanwege buitenlandse militairen en 
reservisten en ook van meer en meer vrouwen. Begrippen zoals kameraadschap, sportieve uitdaging, 
krachtmeting, wedstrijd worden gebruikt. Is dit alles enkel een spel ? “Neen”, meent Peter Weyers, “10 
procent van de getalsterkte van de troepen in het buitenland bestaat uit reservisten”. Ook hij zou 
bijvoorbeeld vrijwillig naar Afghanistan gaan, indien men het hem zou toelaten. “Men” is in zijn geval 
zijn echtgenote, die lachend zegt: “Hij mag in Duitsland zoveel rondlopen als hij wil, echter niet in 
crisisgebieden.” 
 
En daarmee blijft het voor Peter Weyers bij oefenen, leren en organiseren. Hij richt schietwedstrijden 
in, genieoefeningen met grondboorgereedschappen en kettingzagen, houdt voordrachten over 
veiligheidsonderwerpen, verstrekt informatie betreffende nieuwe internationale tactische tekens en laat 
zijn mensen omgaan met kaarten en kompas oefenen. Voor iedere grote Veranstaltung (organisatie) 
leest hij minstens 5 keer de nieuwste “Sicherheitsbestimmungen” (veiligheidsvoorschriften) grondig 
door. Zijn plannen moet hij met andere organisaties afstemmen en door het leger laten goedkeuren.   
 
Twee jaar geleden nog  overschreden in Overath-Vilkeraht de reservisten bij nacht in volle uitrusting 
met een rubberboot de Agger rivier. Deze tijden zijn voorbij want in de volledige regio heeft de 
Krijgsmacht geen garnizoen meer, en militaire oefeningen op het openbaar domein zijn niet meer 
toegestaan. Enkel nog de Wahner Heide (militair oefenterrein) blijft ter beschikking van de 
Reservisten. 
 

Steun aan de burgerbevolking. 
 
Anders bij rampendienst. Het plaatsen van de 
hoogwaterbeschermingsmuren aan de Rijn oefenen de reservisten 
natuurlijk ter plaatse Het contact met de bevolking wordt doelbewust 
onderhouden, bijvoorbeeld met de jaarlijkse dag der reservisten. “Wij 
ondersteunen de burgerbevolking” zegt Weyers. Juist omdat er in de 
Bergische regio geen garnizoenen meer zijn , wordt het voor de 
reservisten steeds belangrijker, om hun aanwezigheid te tonen en de 
public relations te onderhouden. “De krijgsmacht heeft een goede 
reputatie bij de bevolking” verklaart hij. 
 
Peter Weyers besteedt het grootste gedeelte van zijn vrije tijd aan de 
reservisten. Daartoe behoort eveneens het inzamelen van fondsen en 
het onderhouden met hark en schop van militaire begraafplaatsen in 
het buitenland. Wat zou hij doen, indien het leger afgeschaft zou 

worden ? “Dan zou ik over veel tijd beschikken” antwoordt Weyers, maar het is hem aan te zien dat hij 
meer zou verliezen dan wat hij aan tijd zou winnen. 
 
Bij deze vragen slaakt Eva Weyers enkel een zucht. Zij steunt haar man maar kan echter niet nalaten 
een kleine steek onder water te geven. “Ik ben lid geworden van de schuttersvereniging en onder 
gelijke omstandigheden schiet ik beter dan hem” monkelt ze. Ook met een geëngageerde 
Oberstleutnant mag al eens gelachen worden. 
 
 
 
 
 
 
 

Von Karin Grunewald, 01.12.09 
Vertaling door Ere LtKol Declercq René & Ere Adjudant Possenier Gilbert  
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”Wijtschate 14-18, 
de strijd om de heuvelrug” 

 
 
 
 
Na zijn zesdelige reeks over “de militaire begraafplaatsen van W.O. I in Vlaanderen” heeft Michel 
Vansuyt een nieuw boek geschreven met als titel ”Wijtschate 14-18, de strijd om de heuvelrug”. De 
auteur bestudeerde alle officiële verslagen van de diverse Britse, Franse en Duitse regimenten, die in 
zijn geboortedorp strijd geleverd hebben of er een bepaalde tijd gelegerd waren. De resultaten van 
zijn zoektocht kan men nu in deze nieuwe uitgave terugvinden. 
 
Een gedetailleerde kaart van Wijtschate geeft een exacte plaatsbeschrijving van alle sites, 
boerderijen, wijken en gehuchten die in het boek vermeld worden. De auteur heeft ook een lijst 
kunnen samenstellen van een honderdtal hofsteden met hun Duitse en/of Engelse benaming in ‟14-
‟18  (sommige hofsteden hadden zowel een Duitse en als een Engelse naam) met vermelding van het 
adres, de toenmalige en de huidige bewoners. Ook niet-kenners van Wijtschate kunnen zo de 
spannende strijd in deze Heuvellandse gemeente van nabij volgen. Wijtschate moest bij het uitbreken 
van de Groote Oorlog absoluut in geallieerde handen blijven. Zoniet, hadden de Duitsers de weg vrij 
naar Ieper of konden zij via Kemmel-Poperinge doorstoten naar de Franse kanaalhavens. He dorp, 
dat hardnekkig verdedigd werd door Franse en Britse troepen viel uiteindelijk in Duitse handen. Maar 
de stellingenoorlog brak uit. 
 
De Britten voerden zonder succes meerdere raids uit tegen strategische plaatsen, zoals de 
Spanbroekmolen, de Oosthoeve,… In 1916 ondermijnden zij de Duitse stellingen door het graven van 
onderaardse gangen en tunnels. Daarop graafden de Duitsers ook, maar niet zo diep. Dat leidde tot 
merkwaardige gebeurtenissen ondergronds. De Britten veroverden het dorp door de fameuze 
mijnenslag van 7 juni 1917. Maar zij verloren het dorp opnieuw door de Duitse stormloop naar de 
Kemmelberg eind april 1918 en dit tot het bevrijdingsoffensief in de herfst van 1918. 
Ook anekdotes komen aan bod. Er wordt beschreven hoe korporaal Hilaire Caignie, afkomstig van 
Wijtschate, als een van de eerste Belgische militaire slachtoffers sneuvelde op 5 augustus 1914, de 
tweede dag van de oorlog. De dood van het eerste lokale burgerslachtoffer Hélène Pannecouque (op 
de Gapaard) wordt ook in detail uitgelegd. 
 
Het boek telt 192 pagina‟s, met 32 kleurillustraties en 68 zwart witfoto‟s, meerdere kaarten en plannen. 
Het is aan de prijs van 22,00 € te koop in de boekhandel en in de krantenwinkels in de streek. 
 
Het kan ook afgehaald of besteld worden: 
 
ofwel bij de auteur : Michel Vansuyt, Ooievaarlaan 28, 8900 Ieper - Tel. : 057/20.32.17 - 
e-mail : vansuyt.michel@gmail.com - bankrekening KBC 464-8165531-27 (bij bestelling per post + 
3,00 € verzendingskosten) 
 
ofwel bij drukkerij : Groeninghe Uitgeverij, Belfaststraat 12, 8500 Kortrijk - e-mail : 
groeninghedrukkerij@skynet.be - website : www.groeninghedrukkerij.be 
rekeningnummer KBC IBAN BE90 7380 1253 3442 (22,00 € + 3,00 € verzendingskosten) 
 
 
Noot : alle kleurenfoto‟s die in het boek voorkomen werden gemaakt door Ereluitenant Gino 
VANSUYT, zoon van de auteur. Ereluitenant Vansuyt was jarenlang een geestdriftig lid van de Kring 
Reserveofficieren van Ieper en heeft zijn legerdienst volbracht in wat toen nog 98 Bn Log was, nu 
CCMP, te Ieper. 
 

 
Referentie van de uitgave : www.roulartabooks.be ISBN 978 90 8679 131 6 
Roularta Books is een initiatief van de uitgevers van Knack 
 

http://www.groeninghedrukkerij.be/
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KORPSFEEST 
20 November 2009 

 
 
 

 
 
Op 20 november 2009 
organiseerde de Groepering 
Reserve Militairen West-Vlaanderen 
samen met de Vriendenkring 24Li 
het Korpsfeest.  
 
Opnieuw konden wij gebruik maken 
van de Blauwe Zaal in de Marine-
kazerne Bootsman Jonsen te 
Oostende en met 86 aanwezigen 
mogen wij zeker van een succes 
spreken. 
 
Naast de deelname van de leden 
van de Vriendenkring van 24 Li 
waren wij zeer verheugd met de 

aanwezigheid van Ere Kol (Fr) CAENEN Jean. De goede contacten met onze zuiderburen gaan 
verder dan de tweemaandelijkse schietbeurten in Fort des Dunes.  
 
Na een aangename receptie was het tijd om te gaan tafelen. 

 
 
Zoals de traditie het wil is onze Jongste het „slachtoffer‟ om het menu 
voor te lezen.  
 
Wie de inhoud van zijn uitnodiging niet meer kon herinneren wist 
meteen weer wat voor lekkers er die avond zou worden voorgeschoteld. 
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Ter gelegenheid van het Korpsfeest bevestigden wij onze 
getrouwheid aan de Koning. Voorafgaand aan de dronk op de 
Koning werd de inhoud van de telegram door de Officier S1, Cdt 
v/h Vlw (R) Koen D‟HONDT, plechtig voorgelezen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naast de deelanem 

Tijdens het Korpsfeest werden 

heel wat foto’s genomen. Wie 

interesse heeft in de foto’s van 

zichzelf en zijn tafelgenoten 

kan deze via mail opvragen. 

De foto’s worden enkel 

digitaal verstuurd ! 
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Dit jaar nam LtKol (R) Jan Van Craen – voorzitter van de Vriendenkring 24Li – het woord tijdens de 
maaltijd.  
 
“ Dames en Heren, 
Geachte aanwezigen,  
 
In naam van André en mezelf, heet ik jullie allen welkom. 
Misschien kijken jullie wat vreemd op, dat ik jullie zo informeel 
aanspreek, maar op die wijze spreken vrienden elkaar aan. 
 
Ik mag jullie verwelkomen, in de hoedanigheid van voorzitter 
van de Vriendenkring van het 24 Linie.  
De vriendenkring werd opgericht, na de ontbinding van het 24 
Li en heeft tot doel en ik citeer hier uit onze statuten: het 
onderhouden en verstevigen van de vriendschapsbanden 
tussen de oudgedienden en sympathisanten van het 24 Li. 
 
Ooit al eens stil gestaan bij het woord vriendenkring? Het 
eerste deel hoeft geen uitleg. Iedereen weet wat een goede 
vriend is, wat nieuwe vrienden of een vriend voor het leven 
betekenen. Het tweede deel, kring of cirkel, betekent, dat er 
meerdere vrienden zijn, rondom ons … . 
 
Dit jaar, is reeds de tweede maal dat de vriendenkring zich 
aansluit bij de Korpsmaaltijd van de GRWV. We doen dit uit 
praktische overwegingen. De locaties om een Korpsmaaltijd in 
militaire middens te organiseren zijn beperkt. Daarbij zijn veel 
van onze leden ook lid van de GRWV. Zelfs tot in het bestuur 
zijn we geïnfiltreerd. 
 
Het bestuur van de vriendenkring, onder druk van zijn leden, had twee voorwaarden gesteld, om dit 
jaar terug aan te sluiten.  
Ten eerste: dat er een gegroepeerde tafelschikking zou opgesteld worden  
Ten tweede: dat ik, als voorzitter een woordje tot de aanwezigen, zou richten. 
Aan al deze voorwaarden werden voldaan, waarvoor ik het bestuur van de GRWV dank.  
Alhoewel, het inwilligen van de tweede voorwaarde, brengt mij wat in de problemen. 
 
Een zinnig woordje opstellen is niet zo eenvoudig. Ik weet het, er bestaan massa’s boeken, waarin 
beschreven staat, hoe het moet. Blijkbaar is een citaat, van één of andere personaliteit onontbeerlijk.  
Maar dat zien we nog wel. 
 
Beste vrienden,  
Ik sta hier vooraan, met een dubbel gevoel. Jullie hebben zeker de actualiteit van de laatste weken 
gevolgd en de aankondiging gehoord van de zoveelste reorganisatie in het leger. 
 
Dit geeft me een wrang gevoel. 
Ik voel me meer en meer, een wegwerpmilitair en in het bijzonder een wegwerpreservist. 
In de tijd, protesteerden, en terecht, de milieubewuste verenigingen tegen de wegwerpmaatschappij 
met zijn wegwerpverpakking. 
Ik vrees, dat er niet veel veranderd is.  
We leven nog altijd in een wegwerpmaatschappij … maar nu gebeurt het, niet met verpakking, maar 
met mensen. 
Ik ga akkoord, er moet bespaard worden, er moet gereorganiseerd worden, er moet efficiënter gewerkt 
worden … . 
Maar dat dit moet betekenen, dat er steeds méér moet gewerkt worden met minder personeel en dat 
de enige oplossing, het schrappen van banen is, dat gaat er bij mij niet in … 
Men vergeet, dat hiermee mensen worden getroffen, gezinnen ... 
Hoeveel sociale drama’s worden er niet gecreëerd? 
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Ik sta hier ook met een ander gevoel, een goed gevoel … 
Gewoon het feit, dat we hier allen samen zijn … 
Wat doen we, als we een vriend, al lang niet meer gezien hebben? 
We nodigen hem uit, samen met partner en kinderen, om samen te eten en ondertussen bij te praten. 
Dat is het, wat we deze avond gaan doen …samen eten, samen praten. 
 
Ha ja, ik ben jullie nog het onontbeerlijke citaat verschuldigd. Ik denk, dat ik het al eens gebruikt heb, 
tijdens mijn afscheidswoord bij de ontbinding van het 24 Li in 2005. 
 
Het is echter nog altijd brandend actueel. Het komt uit de pen van de Romeinse proconsul Gaius 
Petronius Arbiter, schrijver van de alom bekende schelmenroman“Satyricon”. Geef toe, niet de eerste 
de beste. Hij schreef ten tijde van Keizer Nero. 
 

“ We oefenden hard, maar steeds als we een echt team aan het worden waren, werd er weer 
gereorganiseerd.  
Later in het leven leerde ik, dat we op iedere verandering reageren met een reorganisatie  
en dat dit een prachtige manier is, om een illusie van vooruitgang te geven,  
terwijl verwarring, ondoelmatigheid en verslechtering van het moreel er de enige gevolgen 
van zijn!” 

 
Laat deze woorden ons samenzijn echter niet vergallen. 
 
Ik dank jullie voor de aandacht. 
 
Smakelijk! “ 

LtKol (R ) Jan Van Craen 
 
 
 
 

 
 
 

 

Tot slot werd het Korpsfeest 
afgesloten met een dankwoord 
aan het personeel. De zeer 
goede ontvangst, een vlotte 
bediening en een uitstekend 
menu werden bekroond met 
een welgemeend applaus van 

de aanwezigen. 
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Herenmode PAUL 
 

 

 

 

Exclusieve herenkledij 
 

 

 

Kenzo – Paco Rabanne – Ferré 

 

Marzotto – Louis Féraud – Féraud Jeans 

 

Carnaval de Venise – Ungaro – Kenzo Jeans 

 

Mc Gregor – Versace sport – Valentino Jeans 

 

 

 

 

Alfons Pieterslaan 71    8400 Oostende        059 / 70 48 54 

 

 


