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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.
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Woordje van de voorzitter
Kol (R) LYCKE André

Beste reservist of sympathisant,

Na mijn voorwoord in de vorige editie van ResInfo mocht ik een aantal reacties ontvangen … zonder
uitzondering allemaal als bevestiging van mijn gedachtegang over onze toekomstige uitdagingen en
nieuwe engagementen voor de reservisten. Dit stemt mij vreugdevol.

De zware afbouw van het aantal reservisten op de organieke tabel (OT) van actieve eenheden maakt
het voor velen ontzettend lastig om nog ergens een plaats op een OT te vinden. Blijf evenwel in je
eigen kunnen geloven en maak van elke gelegenheid gebruik om uit te zoeken waar nog plaatsen vrij
zijn of vrij komen. Gezien het grote aanbod aan reservisten voor het beperkt aantal plaatsen zullen
naar alle waarschijnlijkheid snel plaatsen vrijkomen, zeker daar waar reservisten op OT hun afspraken
met de eenheid niet nakomen.

Nog meer dan in het verleden is het nuttig om in dit kader je contacten te behouden, te verstevigen of
zelfs uit te breiden. Dit kan uiteraard buiten de groepering gebeuren, maar evengoed ook binnen de
groepering. Met de organisatie van de familiedag (3 oktober) en de korpsmaaltijd (19 november),
zorgen wij er alleszins voor een tijdstip om de contacten onderling te verstevigen. Maak hiervan
gebruik om een aantal collega‟s reservisten, na enige tijd, nog eens terug te zien. Laat het initiatief
hier niet aan derden over, maar neem zelf je kalender bij de hand om een avondje met de Groepering
te markeren.

In deze ResInfo hebben wij gezorgd voor een zeer diverse inhoud; hopelijk kan het aanbod u ook
boeien.

LYCKE André
Kolonel in de Reserve
Voorzitter
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KALENDER

DTG
01 16.30 Okt 10

Activiteit
TIR .22LR

Locatie
Fort des Dunes

Extra info
tot +/- 19.00 uur

03 10.30 Okt 10

Familiedag

Nieuwpoort

zie bladzijde 14

11 20.00 Okt 10

Raad van Bestuur

14 A (vergaderzaal Jaunet)

iedereen welkom

08 19.45 Nov 10
08 20.15 Nov 10
19 19.00 Nov 10

Last Post
Raad van Bestuur
Korpsmaaltijd

Ieper, Menenpoort
in militair uniform
CCMP Ieper
iedereen welkom
Blauwe Zaal – Marine Kazerne Oostende

13 20.00 Dec10

Raad van Bestuur

CC Mar (Sint Kruis)

Iedereen welkom

VLAGPROTOCOL
oktober - december

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

dag van de Verenigde Naties
Wapenstilstand
Koningsdag
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ACTUA

De genie steunt Ciney na de tornado
Defensie hielp Ciney bij de opruimingwerken na de
tornado van 14 juli 2010. Tijdens de storm werden heel
wat bomen ontworteld en dat zorgt nog steeds voor
hinder op talrijke wegen in de gemeente.
In de tweede helft van juli staken een detachement van
de
het 4 bataljon Genie uit Amay en het departement
Genie uit Jambes samen met de gemeentebeambten
de handen uit de mouwen. In totaal zette Defensie een
dertigtal mannen en een vijftiental voertuigen in op drie
werven en op een terrein waar de militairen
brokstukken verzamelden en verwerkten. Schepen van openbare werken in Ciney, Paul Lambotte,
was blij met de hulp van Defensie: "Er is erg veel schade. Talloze bomen zijn ontworteld of
afgebroken. Defensie helpt ons om de wegen en het park Saint Roch te ontruimen." Om de gemeente
te verlossen van de boomstronken en takken heeft de genie de deskundigheid en het materiaal om
alles in stukken te zagen.
Defensie biedt hulp in het geval van een ramp. Via de militaire provinciecommandant van Namen
vroegen de burgemeester en de provinciegouverneur om hulp bij het opruimen van de stormschade.

De MPPV Ambulance
De MPPV (Multi Purpose Protected Vehicle) , ook wel “DINGO” genaamd, is één van de nieuwe
gepantserde wielvoertuigen van Defensie. Er zijn verschillende versies in gebruik in de schoot van de
LandComponent. Recent is er nu voor de Medische Component ook een Ambulance- versie van dit
voertuig geproduceerd.
De MPPV wordt geproduceerd door de firma “Krauss Maffei Wegemann” (KMW), doch de ambulanceversie wordt ontwikkeld door de Duitse firma “BINZ”, die gespecialiseerd is in de bouw en de inrichting
van ambulances. De bouw van de ambulanceversie gebeurde in samenwerking met een projectteam
van Defensie. Voor de bouw van de ambulanceversie werd vertrokken van het basisvoertuig zoals de
Commandopostversie van de MPPV, met een grotere veiligheidscel dan de andere versies.
De MPPV is ontworpen om aan de inzittenden een maximale bescherming te bieden tegen
ontploffingen van landmijnen en bermbommen (road side bombs) die soms gebruikt worden in landen
zoals Afganistan en Irak. De MPPV is dan ook één van de voertuigen met de beste bescherming
tegen deze ontploffingstuigen. Door deze
eigenschappen
is
de
ambulanceversie
onderworpen aan bepaalde voorwaarden.
Omwille van de mijnprotectie mogen er geen
zetels of draagberries gefixeerd zijn op de bodem
van het voertuig, maar zijn al deze bevestigingen
als het ware opgehangen aan de structuur van
het voertuig. Alle uitrustingstukken van het
ambulancevoertuig dienen met gecertificeerde
systemen die voldoen aan de strenge normen
van mijnprotectie, gefixeerd te worden om te
beletten dat de uitrusting in het voertuig bij een
eventuele explosie als projectiel in het voertuig
wordt rondgeslingerd.

RESINFO – Groepering Reservemilitairen West-Vlaanderen vzw

-5-

Alles heeft dus vaste plaats, en werd er ook geopteerd om niet-essentiële uitrusting en bagage van
eventuele patiënten op te bergen in gepantserde koffers op het dak van het voertuig.
Voor het transport van slachtoffers zijn verschillende configuraties mogelijk: De standaardconfiguratie
is 1 liggende en 2 zittende patiënten, maar er kunnen ook 3 liggende, 2 liggende en 2 zittende of enkel
4 zittende slachtoffers vervoerd worden. De ombouw van deze verschillende configuraties is zeer
eenvoudig en kan op een zeer korte tijd gebeuren. Het voertuig beschikt ook over een zeer krachtige
airconditioning zodat het kan ingezet worden in de meest uiteenlopende klimaatomstandigheden.
De MPPV Ambulance heeft dezelfde terreincapaciteiten als de basisversie. Ook het
radiocommunicatiesysteem, en het digitale “Battlefield Management System” is identiek als in de
andere voertuigen. Dit laat toe om op een computerscherm in het voertuig steeds de positie van de
andere voertuigen te zien. De bemanning van een MPPV Ambulance bestaat uit een chauffeur, een
voertuigcommandant en een ambulancier of verpleegkundige, die plaatsneemt in de sanitaire cel van
het voertuig op een centrale plaats, vanwaar hij zicht heeft op alle slachtoffers die vervoerd worden.
Verder is het voertuig uitgerust met alle urgentiemateriaal zoals een modern ambulancevoertuig.
De MPPV Ambulance zal ingezet worden voor de operationele medische steun bij buitenlandse
operaties, waardoor de veiligheid van de bemanning en de getransporteerde patiënten verzekerd is.

Generaal-majoor CLEMENT Guy benoemd tot Directeurgeneraal Material Resources (DGMR)
Generaal-majoor Guy Clément is geboren te Knokke op 12 januari 1955.
Hij is gehuwd en heeft een dochter.
e

Na zijn studies aan de KMS (128 Polytechnische Promotie) gaat hij in 1979
als Lt over naar het 62e Artilleriebataljon HAWK en wordt BSO en later
Missile Maintenance Officer (MMO) van het Bn. In 1982 muteert hij naar het
Studiebureau van de AASch, waar hij in 1984 benoemd wordt tot Kapt.
Zijn militaire carrière blijft nauw verbonden met het HAWK wapensysteem
om in 1991 te worden aangeduid voor de US Army Command and General
Staff Officer Course te Fort Leavenworth (Kansas) waar hij promoveert tot de graad van Majoor.
Daarna volgt hij de Hogere Stafcursus in het KHID.
In 1993 gaat hij over naar de Divisie Materieel van de Generale Staf bij de Nationale
Bewapeningsdirectie. Hij behandelt er de samenwerkingsprogramma‟s van de Landmacht maar ook
de verkoop van het materieel dat overtollig werd als gevolg van de herstructurering van de
Strijdkrachten. In 1995 wordt hij benoemd tot Luitenant-kolonel.

Van april 1998 tot oktober 1999 leren veel van ons Luitenant-kolonel CLEMENT Guy
kennen en dit in zijn functie als Korpscommandant van het 14e Regiment
Luchtdoelartillerie (14A) te Nieuwpoort - Lombardsijde.
Eind 1999 gaat hij terug naar de Sectie Uitrusting en Logistiek van de Staf van de Landmacht als
Adjunct Studies (GS4-E). In deze functie en in het kader van de voorbereiding van de reorganisatie
naar de eenheidsstructuur is hij piloot voor de herstructurering van de logistieke eenheden, zowel van
de Landcomponent als van het toekomstige DGMR. Eind 2000 wordt hij benoemd tot de graad van
Kolonel. Vanaf begin 2002 is hij binnen het nieuw opgerichte Directoraat Generaal Material Resources
sectiechef van de Sectie Rollend Mat (MR SYS-R) binnen de Divisie Systemen, sectie die belast wordt
met het geïntegreerd beheer van alle Rollend Materieel binnen Defensie.
Bij zijn bevordering tot Generaal-majoor op 26 december 2004, wordt hij aangeduid als Commandant
van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie. Op 2 januari 2007 wordt hij aangeduid als Chef van
de Divisie CIS & Infrastructuur van de Algemene Directie Material Resources.
Sinds 14 juni 2010 is Generaal-majoor Clément Directeur-generaal Material Resources (DGMR).
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OPPOSED LANDING 2010
23 – 25 april

Tijdens het weekend van 23 - 25 april werden we uitgenodigd door de Vriendenkring
Para-Cdo te Oostende om deel te nemen aan hun activiteit. Een aantal van onze
leden durfden het aan om de uitnodiging te aanvaarden … hierna een fotoreportage
en verslag van één van de deelnemers.
Op zaterdag 24 april werd door de vriendenkring paracommando Oostende opnieuw
de oefening Opposed Landing georganiseerd.
Nadat vorig jaar reeds enkele leden van de Groepering Reservemilitairen West-Vlaanderen het terrein
hadden verkend, was dit jaar het moment aangebroken om een volwaardige ploeg af te vaardigen.
Bijna konden zelfs twee ploegen gevormd worden, doch jammer genoeg dienden Peter Pattyn en
Marc Beyts (deze laatste wegens kwetsuur) af te haken.
Uitgerust met tent en slaapzak konden de zeven deelnemers van onze vereniging elkaar ontmoeten te
Oostende op vrijdagavond. Naast mijzelf boden volgende personen zich aan het geïmproviseerde
wachtlokaal aan: Didier Devlieghe, Jan Amourette, Hans-Peter Weyers, Valentin Byl, Christophe
Huyghebaert en Chris Vanden Auweele.
Die avond was er alvast tijd genoeg
om uitgebreid kennis te maken met
elkaar. Na het stoofvlees en de
frieten kwamen de drankbonnen en
de pinten en zonder dat we het
merkten waren reeds alle groene en
rode mutsen uit de zaal verdwenen
en werden wij als laatsten vriendelijk
verzocht om onze tafel te ontruimen
en de tent in te duiken!
De toon was in ieder geval gezet en
het was duidelijk dat het daags
nadien wel gesmeerd zou lopen met
deze groep…
Na een frisse nachtrust konden we
als voorlaatste groep vertrekken
voor het afleggen van het parcours
uitgestippeld door de
vriendenkring.
Een volledige beschrijving van alle
proeven zou wellicht te veel ruimte
van dit infoblad in beslag nemen,
doch meteen bij de eerste proef
werd het ons reeds duidelijk dat
we die dag veel tijd op het water
zouden doorbrengen!
Het ene moment bevonden we ons
op een vijver, wat later
herhaaldelijk in de vaargeul van de
haven, ook het kanaal werd
overgestoken en uiteindelijk
eindigden we het zeegat in!
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Een hele resem vaartuigen werd aldus getest waarbij zowel
gepeddeld, geduwd en getrokken werd en finaal belandden
we in een motorsloep. Daarnaast had men ook uitgebreide
proeven met touw en touwladders voorzien en als kers op
de taart werd op de oude verlaten scheepswerf een toch

wel indrukwekend hoogteparcours uitgewerkt met
inbegrip van klimmuur en deathride.
De liefhebbers konden hierbij op ongedwongen
wijze opnieuw enkele grenzen verleggen…
Dit gevulde programma zorgde er samen met het
schitterende weer voor dat de ganse dag voorbij
vloog en we net op tijd terug binnen waren voor de
prijsuitreiking en de welverdiende BBQ.
Niet zonder enige trots werden we bij de
prijsuitreiking verrast door onze plaats in de
rangschikking. Didier mocht op het podium
namens de Groepering Reservemilitairen WestVlaanderen immers de tweede prijs in ontvangst
nemen!
Met deze podiumplaats kregen we allen een T-shirt
van de vriendenkring aangeboden, maar aan de
taille van deze T-shirts te zien (XXL) had men
wellicht verwacht dat deze plaats in rangschikking
naar een paracommandokring zou gaan … we
lieten het echter niet aan ons hart komen en heften
samen nog eens het glas op een bijzonder mooie
dag!
Bart Van Reybrouck 2VZ(R)

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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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
.
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Alle informatie omtrent familie, bevordering of eervolle onderscheiding 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.

Op 15 juli 2010 overleed Ere Fregatkapitein BÖTING Yves.
Velen kennen Yves als de zeer gedreven secretaris van Mars
en Mercurius Afdeling Brugge West-Vlaanderen. Hij was
geboren te Llanelly (Groot-Brittannië) op 17 februari 1942 en is
overleden te Gent op 15 juli 2010 na een korte hevige ziekte.
Yves was gehuwd met Christine LEROUX.

Op 16 juli 2010 overleed Cdt b.d. DUSAUTOIR Carlos,
schoonvader van reservekapitein-commandant LONCKE Ivan.
Hij was beroepshalve jarenlang Off S1 in de kazerne van
Sijsele (92 Bn Log). Lid en bestuurslid (secretaris onder
voorzitter Vandenberghe Stephan) van M&M Brugge. Tijdens
de uitvaartplechtigheid betuigden meerdere leden van de
groepering hun medeleven aan Ivan Loncke – Carine Dusautoir
en familie.
Op 31 augustus laatstleden organiseerde de KMS een
plechtigheid ter gelegenheid van de diploma-uitreiking aan de 92
afgestudeerde leerlingen van de 145ste Promotie Sociale en
Militaire Wetenschappen. Ons lid Dirk Ravelingien was er ook bij
want bij de afgestudeerden zat ook zijn zoon Nick. Door vele van
ons gekend van zijn deelname, als jonge kerel, aan de oefeningen
Reigersvliet en Maple Leaf.
Nick moet nu een drietal maanden wapenschool Infanterie in
Arlon doorlopen en daarna nog een half jaartje Pantser-Cavalerie
school in Leopoldsburg. Daarna gaat hij naar zijn eenheid, 1
Carabiniers / Grenadiers. Dirk wist ons te vertellen dat ook zijn
militaire loopbaan daar is begonnen. Dirk heeft ook een dankwoord voor ons:
“Hoogstwaarschijnlijk hebben de oefeningen van de reserve, waar Nick ondanks zijn
jeugdige leeftijd van toen 14 jaar mocht aan deelnemen, een stuk van zijn carrièrekeuze
beïnvloed. Daarom mijn dank aan allen die dit destijds mogelijk hebben gemaakt en Nick op
sympathieke wijze kennis lieten maken met defensie. Met amicale groet van een fiere vader”.

Geslaagd !
Reservemajoor PATTYN Peter – S3 van de groepering – slaagde voor zijn
examen kandidaat-reserveluitenant-kolonel. Wij volgen met de nodige spanning
de beslissing van het bevorderingcomité. Van enig positief nieuws houden wij u
uiteraard tijdig op de hoogte …
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HUMANITAIR RECHT

Clustermunitie eindelijk verboden
Op 1 augustus 2010 treedt het Verdrag
inzake clustermunitie in werking, dat door 30
staten (*) is geratificeerd. Dit is een
belangrijke stap voorwaarts om een einde te
maken aan het ongelofelijke leed dat
dergelijke wapens de afgelopen decennia
hebben veroorzaakt. Het verdrag verbiedt het
gebruik, de productie, de opslag en de
overdracht van clustermunitie.
Dit nieuwe instrument van het internationaal
humanitair recht verbiedt niet alleen het
gebruik van clustermunitie maar voorziet ook
de ontruiming van verontreinigde grond, de
vernietiging van bestaande voorraden en het
verlenen van zorg en bijstand aan
slachtoffers van clustermunitie. Het vereist
bovendien de implementatie in nationale weten regelgeving om te garanderen dat het
verdrag ook op nationaal niveau wordt
toegepast.
Door deze verplichting voor de staten om het verdrag te implementeren in nationaal recht, zullen in de
toekomst niet alleen de reguliere strijdkrachten, maar ook niet-statelijke gewapende groeperingen de
inhoud van het verdrag moeten naleven. Alleen dan kan de internationale gemeenschap haar succes
claimen in de strijd tegen de gevaren van deze wapens.
“Dit is een mijlpaal in het strijd tegen het gebruik van
clustermunitie”, aldus Jakob Kellenberger, voorzitter
van het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC). “We
maken van deze gelegenheid gebruik door lidstaten
op te roepen zonder vertraging te beginnen met de
implementatie van het verdrag en we hopen dat de
inwerkingtreding ook de praktijk van staten zal
beïnvloeden die het verdrag nog niet naleven.”
"De inwerkingtreding van het verdrag geschiedt
slechts 21 maanden nadat het verdrag open werd
gesteld voor ondertekening in Oslo. Dit getuigt van
een sterke toewijding vanuit de lidstaten en hun gezamenlijke wens om de humanitaire problemen die
door deze wapens worden veroorzaakt aan te pakken”, voegde Kellenberger toe.

(*) De lijst van de staten die het verdrag ondertekenen : Albanië, Oostenrijk, België, Burkina Faso,
Burundi, Kroatië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Vaticaan, Ierland, Japan, Democratische
Volksrepubliek van Laos, Luxemburg, Macedonië (voormalige Joegoslavische Republiek), Malawi,
Malta, Mexico, de Republiek Moldavië , Montenegro, Nieuw-Zeeland Nicaragua, Niger, Noorwegen,
de Republiek San Marino, Sierra Leone, Slovenië, Spanje, Uruguay, Zambia.
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Internationaal humanitair recht en clustermunitie
Het gebruik van clustermunitie gaat om verschillende redenen in tegen de basisbeginselen van het
internationaal humanitair recht. Door het grote
bereik van de wapens en de beperkte
nauwkeurigheid is het moeilijk een onderscheid te
maken tussen militaire doelwitten en de
burgerbevolking en hun goederen. Bovendien
blijkt heel wat van deze munitie in hoge mate
onbetrouwbaar. Dit heeft tot gevolg dat veel
submunitie niet ontploft, waardoor ze als
explosieve oorlogsresten achterblijft. Ze hebben
dan dezelfde werking als landmijnen, alleen zijn
ze in de meeste gevallen veel dodelijker. Vooral
de burgerbevolking wordt hiervan het slachtoffer,
meestal wanneer de vijandelijkheden reeds lang
gestaakt zijn.
De inwerkingtreding van het Verdrag inzake clustermunitie biedt het internationaal humanitair recht
een breed kader om het leed dat onder de burgerbevolking wordt veroorzaakt door deze "wapens die
niet stoppen met doden" te voorkomen of te beëindigen. Het Verdrag inzake antipersoonsmijnen van
1997, het Protocol inzake explosieve oorlogsresten van 2003 en het Verdrag inzake clustermunitie
van 2008 vormen samen een verreikende reactie op de
humanitaire gevolgen van niet-ontplofte munitie en bieden
Van 8 tot 12 No 10 komen de
lidstaten samen in Vientiane te
eindelijk een hoopvol perspectief voor de getroffen
Laos
om
een
actieplan
te
gemeenschappen.
ontwikkelen voor de toepassing van
het verdrag en om te beslissen over
de procedures voor regelmatige
controle en geboekte vooruitgang.

Gratis ICRC brochure
Meer informatie over clustermunitie en het nieuwe verdrag
vind je op de ICRC website. Je kan er ook de ICRC video
bekijken die een overzicht biedt van de problematiek, de belangrijkste bepalingen van het Verdrag en
de stappen die gezet dienen te worden om de verbintenissen na te komen.

Bescherming van journalisten in een gewapend conflict
In recente conflicten wordt alsmaar duidelijker dat mediabeoefenaars een steeds groter risico lopen
om een direct doelwit te worden, wat in strijd is met het internationaal humanitair recht (IHR). Zij lopen
ook in toenemende mate het risico om te worden verwond, vermoord, opgesloten of gegijzeld terwijl zij
werken in een conflictsituatie. Als burger genieten ze echter bescherming onder het IHR zolang ze niet
deelnemen aan de strijd.
In plaats van de gevechten te ontvluchten, zijn
journalisten
juist
op
zoek
naar
de
vijandelijkheden. De aard van hun werk maakt
dat zij onvermijdelijk worden blootgesteld aan
gevaren die eigen zijn aan militaire operaties.
Het wordt vaak gezegd dat het eerste slachtoffer
van oorlog de „waarheid‟ is. Accurate en
onpartijdige rapporten die afkomstig zijn uit de
conflictzones zijn cruciaal. Foto‟s en nieuws
kunnen een beslissende impact hebben op het
resultaat van een gewapend conflict.
Bescherming van journalisten onder het IHR
Op het eerste gezicht kan men de indruk krijgen dat het IHR niet veel bescherming biedt aan de
journalisten. Wanneer de bepalingen daarentegen goed worden bestudeerd samen met andere
humanitaire regels dan blijkt dat de bescherming wel voldoende uitgebreid is.
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De belangrijkste bepaling is artikel 79 van het Eerste Aanvullende Protocol, waarin de journalisten
dezelfde rechten en dezelfde bescherming worden toegekend zoals burgers in een internationaal
gewapende conflict. Hetzelfde geldt in een niet-internationaal gewapende conflict op basis van het
internationaal humanitair gewoonterecht (Regel 34 van de Studie over het Internationaal humanitair
gewoonterecht van het ICRC).
In 2009 kwamen 77 journalisten om bij de
uitoefening van hun werk, zo blijkt uit een
rapport
van
de
Unesco,
het
cultuuragentschap van de Verenigde Naties.
Vooral de straffeloosheid moet aangepakt
worden om de trend de keren.
De Filippijnen zijn de trieste recordhouder in
2009, met 34 gedode journalisten. Daarvan
werden er 30 op één dag vermoord, tijdens
een hinderlaag op 23 november.
Hoewel oorlogszones zoals Somalië, Irak en
Afghanistan op de lijst voorkomen, zijn veel van de journalisten vermoord in gebieden
zonder gewapend conflict. Ze werden vermoord om te vermijden dat informatie publiek
werd over drugssmokkel, schendingen van de mensenrechten of corruptie, aldus het
rapport. In Rusland bijvoorbeeld zijn vorig jaar vijf journalisten vermoord die onderzoek
deden naar misdaad en corruptie.
Vrijheid van meningsuiting
De Unesco veroordeelt de moorden en zegt dat overheden meer moeten doen om ze te
vermijden en vooral meer moeten doen om de schuldigen te berechten. De
straffeloosheid van aanvallen op de media vormt volgens het VN-agentschap een
"ernstige bedreiging" van de vrijheid van meningsuiting.

Al in het Landoorlogreglement van 1907 was er sprake van correspondenten en reporters die de
strijdkrachten volgen, zonder er daadwerkelijk deel van uit te maken. Hun accreditatie bij de
strijdkrachten geeft hen bij gevangenneming door vijandige troepen het recht op de behandeling en
het statuut van krijgsgevangene (Derde Verdrag van Genève, Art. 4A lid 4). Zij moeten daartoe wel
een identiteitskaart kunnen voorleggen die door de militaire overheid is uitgegeven.

NIEUWS UIT ONZE “REGIO’s”

Brugge koopt militaire schietstand
BRUGGE - Het Brugse stadsbestuur betaalt 2,6miljoen euro om de militaire schietstand, of de „TIR‟ in
de volksmond, aan te kopen. De schietstand, die langs de Baron Ruzettelaan en de Esperantostraat
ligt, staat al een tijdje leeg. Op het 2,5 hectare grote terrein komen woningen.
„Dit is echt een mooie opportuniteit voor de stad', zegt de Brugse schepen van Ruimtelijke Ordening
Mercedes Van Volcem (Open VLD). „Slechts de helft van het terrein zal worden bebouwd. Er komt ook
een groene parkzone van 1,3hectare, die open ruimte zal bieden in deze druk bewoonde omgeving‟.
Dit wooninbreidingsproject zal een significante meerwaarde bieden, niet enkel voor de nieuwe
bewoners, maar evenzeer voor de omwonenden, door de aanwezigheid van een groene parkzone die
open ruimte zal bieden in deze geconcentreerde woonomgeving.
Vervolg op bladzijde 16
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FAMILIEDAG
Cdt (R) WAEYAERT Mario

Wie snel is, kan nog het programma van de familiedag aan zijn eigen tempo afwerken … deadline is
wel 30 september 2010.
Op zondag 03 oktober 2010 organiseren wij de effectieve familiedag waarbij het de bedoeling is om
die dag het volledig parcours – in groep – af te leggen. Wij gaan een regio net achter de kustlijn
doortrekken en misschien ook wel een beetje herontdekken.
Wij kiezen voor onze familiedag voor een wandeltraject van +/- 6 kilometer, ongetwijfeld voor de
meesten onder ons best haalbaar. Jong en of jonger, oud en of ouder kunnen zonder geoefende
benen deelnemen.
Het programma van de familiedag ziet er dan ook als volgt uit :
- 10.15 : rendez-vous Ter Duinen, Louisweg 46 te Nieuwpoort (koffie !)
- 10.45 : vertrek – wandel-fotozoektocht
- xx.xx – xx.xx : middagpauze … tijd voor een snelle middaglunch
- xx.xx : vertrek
- 16.30 : ENDEX doch kans om nog een pintje of iets anders te drinken. Warm afscheid met de
bedoeling er volgend jaar weer bij te zijn.
Voordelig deelnemen kun je enkel NA betaling van de deelnameprijs en NA voorinschrijving door
opsturen van strookje of mailen van info.

INSCHRIJVINGSSTROOK VOOR
23 Sep 10 OP STUREN NAAR

Ondergetekende,
.......................................................................

Cdt ( R) Waeyaert Mario,
Klaverstraat 1, Diksmuide

wenst deel te nemen aan de familiedag van 3 oktober 2010





koffie
ochtendbreak
middaglunch

.......... personen à 3,00 euro
.......... personen à 12,00 euro

Het totaal bedrag stort ik - NLT 23 Sep 10 - op rekening
775-5220834-79 van de GRWV vzw.

Handtekening
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.................... euro
.................... euro

.................... euro

MAILEN MAG OOK !
mario.waeyaert@scarlet.be
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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 nietdestructief onderzoek, volgens nationale en internationale specificaties.
www.aerospace.chemetall.com

Chemetall N.V.
Satenrozen 1 A, Bus 1
B-2550 Kontich
Tel: +32 (0)3 450 3710
Fax: +32 (0)3 450 3770

Info.benelux@chemetall.com

Alain en Gerda Roose – Claeys
Zeedijk 82
8430 MIDDELKERKE
Telefoon : 059 30 00 36

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
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Vervolg van bladzijde 13

Defensiehuis TE KOOP
Aan het Kraanplein, in het historisch centrum van Brugge,
staat nog een „goed van landsverdediging‟ te koop … wie
goesting & geld heeft mag nog een bod doen tot 30 Sep
2010.
Weet wel wat je koopt. Een als kantoor ingerichte woning,
type herenwoning, met koertje, samen goed voor 02 a 53
ca. Maar het geluk staat aan uw zijde het pand is niet
vermeld op inventaris bouwkundig erfgoed, nog recent in
2002 volledig gerestaureerd, zou dus in perfecte staat
moeten zijn en onder het eigendom loopt zelfs een
overwelfde stadswaterloop … de Kraanrei !
Voor meer info mail naar peter.gallein@minfin.fed.be

Vergadering en deelname aan Last Post te Ieper
Op 14 20.30 Jun 10 hadden wij met de Raad van Bestuur
afspraak in het CCMP voor onze maandelijkse vergadering,
waarop ook trouwens alle leden steeds welkom zijn (data : zie
kalender). Ere LtKol Daniel Vandenbroucke zorgt voor een goed
georganiseerd onthaal in de kazerne. Parking, lokaal & drank zijn
steeds perfect geregeld.

Voorafgaand aan de Raad
van Bestuur maken wij om
19.45 uur steeds rendezvous ter hoogte van de
Menenpoort. De traditie wil
dat wij eenmaal per jaar er
ook bloemen neerleggen.
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Schietcompetitie FRA-BEL-GER Reservisten
Schiettraining
Fort des Dunes

Naar jaarlijkse gewoonte werd de Groepering Reservemilitairen West-Vlaanderen door onze NoordFranse collega‟s Reserveofficieren uitgenodigd voor de schietcompetitie tussen FRA, BEL en GER
Reservisten.
Weerom konden de Belgen drie ploegen afvaardigen. Een ploeg samengesteld met leden van de
Kring Reserveonderofficieren Brugs Ommeland, een mixed ploeg van geroutineerde schutters
aangevuld met jong geweld en een ploeg Reserveofficieren lid van de Groepering Reservemilitairen
West-Vlaanderen.

Voor het ploegenklassement werd
de optelsom gemaakt van de
schietprestaties met pistool en met
karabijn. Er was tevens een
klassement „combiné” en hier
klasseerde de ploeg van de
groepering zich op de derde plaats.
De ploeg werd gevormd door Maj
(R) BEYTS Marc, Cdt v/h Vlw (R)
D'HONDT
Koen,
Ere
Cdt
CASTELEIN Eric en Kol (R) LYCKE
André.

Op vrijdag 1 oktober krijgt iedereen de kans om zich te trainen en Maj BEYTS
heeft ons beloofd weerom in te staan voor de KLAS I !
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Het Belgische Museum voor Radiologie stelt in avant-première het werk
„Eerste Wereldoorlog in België – Radiologie in
Trench Coat' voor.
Het overvloedig geïllustreerd boek keert terug
naar de grote momenten van de militaire
radiologie in ons land. Het boek herdenkt de
mensen die het tijdens de Eerste Wereldoorlog
aandurfden een technologie te gebruiken die
toen minder dan 20 jaar bestond.
Het boek verschijnt in de lente van 2011.
Promotionele voorintekening tot 31 december
2010: € 15
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Buitenlandse opdrachten : waar bevinden zich onze militairen?

Afghanistan:
ISAF (International Security Assistance Force) - ISAF Ops GUARDIAN FALCON.
Democratische Republiek Congo:
PPM (Programme Partenariat Militaire) te Kinshasa
MONUC (Mission d'observation des Nations Unies au Congo) te Kinshasa en Kisangani
EUSEC (European Community Security and Evaluation Agency) te Kinshasa.
Duitsland:
LO ISAF (International Security Assistance Force) te Potsdam in Berlijn.
Ethiopië:
AMIS
Hoorn van Afrika :
ATALANTA
Ivoorkust:
LO Ivory Coast te Abidjan.
Libanon:
UNTSO (United Nations Truce Supervision Organistaion) te An Naquarah
BELUFIL (Belgian Luxemburg Force in Lebanon) te Tibnin in Lebanon
Oeganda:
EUTM (European Union Training Mission)
Soedan:
UNMIS (United Mission in Sudan) verdeeld over het Zuiden van Soedan.
USA :
DPKO/SMC te New York
LO CCC (Coalition Coordination centre) te Tampa in Florida.

RESINFO – Groepering Reservemilitairen West-Vlaanderen vzw

- 19 -

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
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8400 Oostende

 059 / 70 48 54
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