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RESINFO is een maandblad van de
Groepering Reservemilitairen West-Vlaanderen v.z.w.
Traditiedrager van de Kringen Reserve Officieren van

Brugge

Ieper

Westhoek

NUTTIGE ADRESSEN

Voorzitter :

Kol (R) LYCKE André
Prinses Charlottestraat 9
8670 Oostduinkerke-Koksijde
Tel : 058 23 49 09
andre.lycke@scarlet.be

Ondervoorzitter : Cdt (R) LONCKE Ivan
regio Brugge
Steenkaai 33 bus 6
8000 Brugge
Tel : 050 35 71 27
ivan.loncke@skynet.be

Ondervoorzitter : Ere LtKol DECLERCQ René
regio Ieper
Kalfvaart 18
8900 Ieper
Tel : 057 36 45 15
rene.declercq@telenet.be

Ondervoorzitter : Maj (R) BEYTS Marc
regio Westhoek Werkzaamheidstraat 122
8400 Oostende
Tel : 059 70 87 32
marc.beyts@scarlet.be

S1 :

Cdt v/h Vlw (R) D'HONDT Koen
Timmermansstraat 32
8000 Brugge
Tel/Fax : 050 34 87 66
koen.dhondt@telenet.be

S3 :

Maj (R) PATTYN Peter
Weststraat 26
8420 De Haan
Tel : 059 23 57 47
ijsbar.rene@telenet.be

S4 :

Cdt (R) VERHELST Ignace
Pr. Pattynstraat 14
8870 Kachtem
Tel/Fax : 051 31 77 54
info@ikbv.be

S5 :

Cdt (R) WAEYAERT Mario
Klaverstraat 1
8600 Diksmuide
Tel : 051 50 27 97
mario.waeyaert@scarlet.be

Wijziging correspondentieadres = adres van de voorzitter
RAAD VAN EER
Voorzitter :
Leden :

Ere LtKol CASTELEYN Geert (050.31.97.96 - geert.casteleyn@live.be)
Ere LtKol BYL Valentin (0477 74 49 90 - bylvalentin@skynet.be)
Ere Cdt CASTELEIN Eric (050 21 67 88 – eric.castelein@scarlet.be)
Ere Cdt DALED Jozef (050 38 18 82 – 0499 74 10 30 - jozef.daled@telenet.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 Adjt POSSENIER Gilbert (0477 91 32 17 – gilbert.possenier@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 IBAN: BE58 7755 8208 3479 – BIC: GKCCBEBB.
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,

Als het tegen alle verwachtingen in ongemeen druk wordt, is uitstellen vaak de enige oplossing. Doch
eens je timing aan het schuiven gaat er is vaak geen houden meer aan. Maar uiteindelijk geraakte
ResInfo nu toch de deur uit, doch niet zonder nieuwe uitdaging, want de volgende editie moet er ook
heel spoedig komen.

Consulteer op de volgende bladzijde meteen de kalender voor de komende weken & maanden en
poog om een datum van één van de volgende activiteiten van de groepering te blokkeren in je
agenda. Wij hadden beloofd om de kalender tot einde 2011 zo snel mogelijk op te maken en wij zijn
daarin ook geslaagd. Het zal ons deugd doen wat extra volk te mogen begroeten.

Graag doe ik ook een oproep naar alle leden om artikels aan te brengen voor ResInfo. Ik ben er mij
van bewust dat dit voor niemand eenvoudig is, maar met wat moeite lukt het zeker. Het allermooiste
voorbeeld is de overname van ons artikel over deelname van reservisten aan Active Trip 2010 in
ARES uitgegeven door KNVRO. Het artikel kwam tot stand dankzij de collectieve inspanning van een
aantal reservisten die, op verzoek, hun ervaringen tijdens die oefening op papier te zetten. Het blijft
alleen een kwestie van eraan te denken, een foto nemen, pen en papier vastpakken ...

Met vriendelijke groeten en veel leesgenot

LYCKE André
Kolonel in de Reserve
voorzitter
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KALENDER 2011

DTG

Activiteit

Locatie

Extra info

7 – 8 Mei 11

Tweedaagse van Blankenberge

21 Mei 11

Mars Ops Red Bean

Oostende-Langemark (Congo)

03 1630 Jun 11
06 1945 Jun 11

TIR
Last Post

Fort des Dunes
Menenpoort Ieper

Kledij : casual

(met neerlegging bloemen)

Mil tenue

CCMP Ieper

24 – 27 Aug 11

Raad van Bestuur
Vierdaagse v/d IJzer

03 Sep 11

FAMILIEDAG

LTB

Kledij : casual

xx 0800 Sep 11

TIR FRA-BEL-GER

Fort des Dunes

Kledij : casual

05 2000 Sep 11

Raad van Bestuur

Regio Brugge – locatie later

10 Sep 11

Switchback Memorial March - Ursel

07 1630 Okt 11

TIR

Fort des Dunes

Kledij : casual

03 2000 Okt 11
07 2000 Nov 11

Mess Continental Middelkerke
Menenpoort Ieper
CCMP Ieper
Medewerking door GRWV

Mil tenue

08 Nov 11

Raad van Bestuur
Last Post
Raad van Bestuur
Nooit meer oorlog

18 1930 Nov 11

KORPSMAALTIJD

Groeneveld - Oostende

05 2000 Dec 11

Raad van Bestuur

Regio Brugge – locatie later
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Kledij : casual of Mil
tenue mits toelating

Kledij : casual of Mil tenue mits toelating

Kledij : casual of Mil tenue mits toelating

Mil tenue
Galatenue - avondkledij
(spencer facultatief)
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ACTUA

Expeditie Buta 65 - Vermiste helikopter in Congo gevonden
De opdracht voor de Belgische militairen met Expeditie Buta was het terugvinden van het wrak van de
helikopter die in 1965 neerstortte in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo.
Een
dertigtal
Belgische
militairen,
voornamelijk
van
het
2de
Bataljon
Commando's van Flawinnes, was eind
november aan deze expeditie begonnen. Met
behulp van ongeveer twintig dragers en een
tiental Congolese militairen doorkruisten ze
het evenaarswoud waarin 45 jaar geleden de
militairen Raymond Bordon uit Bredene,
Frans Allaeys uit Vlamertinge en Robert
Jacobs uit Kalmthout om het leven kwamen.
Op 3 december vonden ze, in de weelderige
en vochtige omgeving, nog maar enkele
stukken van de heli terug. Aan de hand van het registratieplaatje konden de expeditieleden het wrak
identificeren.
Het was 27 juli 1965 toen de Congolese
helikopter in Stanleystad, het huidige
Kisangani, opsteeg met aan boord piloot
Robert Jacobs, piloot Frans Allaeys en
boordwerktuigkundige Raymond Bordon.
Op weg om een aantal geestelijken te
evacueren, die net een gijzeling door
Simba-rebellen achter de rug hadden,
werd het weer onhebbelijk De drie
Vlamingen beslisten terug te keren. Ze
kwamen nooit meer in Stanleystad toe. Tot
vandaag bleef het een raadsel wat er
gebeurd was.
De families van de achtergebleven militairen vonden steun bij vroeger luchtmachtpiloot Poly Stevens,
die de route en vermoedelijke crashsite wist in kaart te brengen. Het heeft 45 jaar geduurd, vooraleer
een minister – Pieter De Crem in casu de toestemming gaf voor de militaire expeditie, Buta 65
genoemd. De route, berekend door Stevens bleek correct. De helikopter H21 werd op 300 kilometer
van Kisangani aangetroffen in de ondoordringbare jungle.

Vliegbasis Koksijde
Kwartier Basis Adjt VI F. ALLAEYS
Om de volledig geschiedenis van de Basis Koksijde te kunnen weergeven keren wij terug naar 1914. Na de
Duitse inval op 2 augustus 1914 trok het Belgische Leger zich terug achter de IJzer en ging zij over tot een
volledige reorganisatie van haar strijdkrachten. Als gevolg van deze reorganisatie werd de luchtmachtbasis in
"Ten Bogaerde" te KOKSIJDE geboren.
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Alhoewel de meeste Duitse vliegvelden niet voorzien waren van verharde startbanen, werd bij de bezetting, in
KOKSIJDE onmiddellijk een betonnen baan van 800 meter in NW-ZO richting gelegd. Over het ganse vliegveld
werden een groot aantal gecamoufleerde en
beschermde parkeerplaatsen ingericht: de muren
werden gevormd uit dikke balen stro die aan de
buitenzijde met een laag cement werden bedekt.
Pas vanaf eind 1943 - begin 1944 werd KOKSIJDE
het doelwit van verschillende zware aanvallen door
de Geallieerden tijdens de voorbereidingen voor de
landing in NORMANDIE. Tijdens de eerste week
van juni 1944 werd het vliegveld volledig ondermijnd
door de Duitsers, om in de nacht van 9 op 10 juni te
worden vernietigd.
Eind oktober 1944 kreeg het 5012 Sqn, RAF Airfield
Construction Service, de opdracht om het vliegveld
te herstellen en het tegen 15 januari 1945 opnieuw
operationeel te maken. Na de oprichting van de
Belgische Luchtmacht op 15 oktober 1946 werd het
vliegveld van de RAF overgenomen door een
Belgisch Wachtdetachement. Samen met dit detachement bevonden zich op de basis nog een afdeling van de
weerkundige dienst, enkele Britten van de "War Grave Service", en de "Air Sea Rescue", die uitgerust was met
enkele snelle VEDETTES, bootjes overgenomen van de RAF, en die in de haven van NIEUWPOORT waren
afgemeerd.
Op 1 januari 1948 werd de Jachtvliegschool officieel opgericht onder bevel van Maj VI DIEU, met als adjunct Maj
VI DFC GEERTS. Om de pas gebrevetteerde leerling-piloten een operationele opleiding te geven, bestond de
Jachtvliegschool uit een OTU of "Operational Training Unit" op Spitfire 14, en een Vervolmakings Smaldeel (Fl
600) voor het slepen van schietdoelen boven de Noordzee. Op 23 januari 1948 werd tevens de "Lucht en Zee
Reddingsdienst" officieel opgericht. Onder druk van de plaatselijke overheid werd de Jachtvliegschool op 7
januari 1957 overgeplaatst naar BRUSTEM waar ze in 1961 definitief ontbonden werd.
Op 8 januari 1957 dag waarop de Jachtvliegschool naar BRUSTEM verhuisde, werd de 13 Jachtwing in
KOKSIJDE geïnstalleerd. De 13 Jachtwing werd door een nieuwe reorganisatie volledig ontbonden. Op 1 april
1957 tenslotte werd de "Ground Control Approach School" (GCA Sch) gesticht. In deze school werden de
luchtverkeerscontroleurs opgeleid om vliegtuigen ook bij slecht weer, met behulp van een radarsysteem, toe te
laten veilig te landen.
Tegelijk met de ontbinding van de 13 JW op 1 juli 1958 werd aan het vliegveld de huidige benaming Basis
KOKSIJDE of B KOKS, gegeven en kreeg het de rol toebedeeld van herontplooiingsvliegveld. Van 1964 tot 1967
verschafte KOKSIJDE ook onderdak aan een Landmachteenheid: op 1 juli 1964 werd in KOKSIJDE het 62
Bataljon Luchtdoelartillerie (62A) opgericht. Het bataljon werd hier volledig uitgerust
met HAWK-missiles om, na een intensieve training, in 1967 zijn positie in te nemen in
de Belgische sector van de NAVO luchtverdedigingsgordel aan het IJzeren Gordijn.

Op 7 februari 1989 kreeg de Basis KOKSIJDE, bij beslissing van de
Generale Staf, de naam "Basis Adjt VI F. ALLAEYS". Dit als huldebetoon
aan Frans ALLAEYS die, samen met zijn bemanning, op 27 juni 1965
tijdens een humanitaire opdracht in het voormalig BELGISCH CONGO
vermist werd. Van 17 mei 1967 tot 20 mei 1994 verbleef het Centrum voor Militaire
Vorming (CMV) als korps van Hoofdkwartier Commando Training & Support van de
Luchtmacht te KOKSIJDE. Het fungeerde als opleidingscentrum in voor de
basisopleiding van miliciens, Kandidaten Reserve Onderoficieren, Tijdelijke Vrijwilligers
en Beroepsvrijwilligers van beide landstalen.

Adjudant Vlieger Frans

ALLAEYS

JOGGING FOR LIFE
Elke zondagmorgen vrije loop & militair joggen (sit-ups, push ups, springen, enz)
ZWEMBAD GESLOTEN wegens renovatie => geen stortbad noch pint na het joggen
RV en START omstreeks 10.00 uur ter hoogte van Wielingbad (Wenduine)
voor correcte uur neem vooraf contact met Ere LtKol BYL Valentin
via 0477 744 990 of bylvalentin@skynet.be
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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

VLAGPROTOCOL
De Belgische driekleur wordt op volgende dagen gehesen (JSO-R/Protocol 09 Feb 99) :



17 februari
07 april









01 mei
05 mei
08 mei
06 juni
11 juni
02 juli
11 juli







21, 22 en 23 juli
11 september
24 oktober
11 november
15 november

halfstok, overleden leden van de Koninklijke familie
huldedag Belgische militairen gestorven tijdens operaties voor
de vrede sinds 1945, inclusief tijdens humanitaire operaties
Feest van de Arbeid
Dag van de Raad van Europa
V-dag
verjaardag Z.M. de Koning
verjaardag van H.M. Koningin Fabiola
huwelijksverjaardag van HH. MM. de Koning en de Koningin
Feest van de Nederlandstalige cultuurgemeenschap (zowel de
vlag van de gemeenschap als de nationale vlag worden
gehesen, met voorrang voor de nationale vlag)
Nationale Feestdag
verjaardag van H.M. Koningin Paola
dag van de Verenigde Naties
Wapenstilstand
Koningsdag
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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.
Reservekapitein-commandant DALED Stefaan en Natalie zijn op 22 januari 2011 de trotse ouders
geworden van een zoon Berend. Meteen werd Ere-Commandant Jozef DALED, lid van de Raad van
Eer, nog eens grootvader.

Afscheid van Majoor b.d. Gino DEPREZ
Majoor DEPREZ is geboren op 13 juli 1950 te MOORSLEDE.
Na zijn burgerstudies trekt hij als Kandidaat Beroepsonderofficier
naar de 2de School voor Kandidaat Onderofficieren van de
Krijgsmacht (2SCOOK) te ZEDELGEM. Een jaar later vertrekt hij
naar de Cadettenschool te LIER. Eind 1973 wordt hij als jonge
Onderluitenant pelotonscommandant van de 10de Compagnie
Transport. Op 31 mei 1977 muteert hij naar het Centrum
Verwerking Logistieke Informatie (TERVUREN) als
analyseprogrammeur.
Na vijf jaar vertrekt hij naar de Staf groepering Arsenalen als
Officier Maintenance. Op 15 december 1986 muteert hij voor het
eerst naar het Arsenaal van de Uitrusting te IEPER. Een jaar later
bevordert hij tot Kapitein-commandant.
Op 11 juli 1988 vertrekt hij naar de Generale Staf (GSY) als
technisch beheerder informatica. Eén jaar later bevindt Majoor
DEPREZ zich in het Centrum voor Informatie van de Landmacht
te PEUTIE. Hij voert er het bevel als Commandant Divisie Analyse
en Programmatie. Op 26 december 1989 bevordert Gino DEPREZ tot Majoor. Op 27 juli 1992 muteert
hij naar het 92 Bataljon Logistiek. Hij voert er de functies uit van 2de Commandant en Commandant
van het Logistiek Depot. Op 4 december 1993 vertrekt Majoor DEPREZ, in de functie van G4, voor 5
maand op Humanitaire Operatie UNAMIR naar RWANDA. Op het einde van 1994 vertrekt hij opnieuw
naar het buitenland als Detachementcommandant MOVING STAR VII.
Op 18 september 1995 muteert Majoor Gino DEPREZ naar het 98 Bataljon Logistiek. In deze eenheid
te IEPER voert hij de functie uit van 2de Commandant en Technisch Directeur. Op 15 Jun 2005
verlaat hij Competentiecentrum Steunmaterieel en Producten.
Majoor b.d. Gino DEPREZ overleed op 10 Jan 2011.

&
Op zoek naar info met betrekking tot het Belgisch Leger in de periode 1830 – 1914 surf dan naar
http://www.abl1914.be/.
Oorlogen en Koningshuizen maar kijk zeker ook bij de downloadbare bestanden:
http://sites.google.com/site/oorlogenenkoningshuis/home
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Afscheid van Ere-kolonel Raoul LELEU
Ere-kolonel Raoul LELEU is geboren op 24 april 1928 te Dikkebus.
Ere-kolonel
Ere-Stafchef Provinciestaf West-Vlaanderen
Commandeur in de Kroonorde
Officier in de Leopoldsorde
Houder van de herinneringsmedaille van de gewapende humanitaire
operaties
Zijn militaire loopbaan begint in 1948 bij zijn toelating tot de
Koninklijke Militaire School in de schoot van de 88 Promotie Alle
Wapens.
Onderluitenant zijnde op 25 december 1950 vervoegt hij in 1952 het
33A en vervolgens het 25GTA.
In 1952 treedt hij toe tot het Centrum van de Luchtdoelartillerie
waar hij verblijft tot in 1960. Na het volgen van de Stafcursus aan
de Krijgsschool vervoegt hij in 1961 het 68A. Hij dient in het 2A in
1965 en 1966.
Op 12 oktober 1967 keert hij terug naar de Luchtdoelartillerieschool in de schoot van het 64A en wordt tot Majoor benoemd op
28 juni 1968. Hetzelfde jaar vervoegt hij het 62A om er eerst de
functie van S3 te vervullen en vervolgens die van Tweede
Commandant. Hij maakt dus de grote verhuis mee van het
bataljon in 1968 en 1969 vanuit Lombardsijde naar het Kwartier
Kapitein Jonet in Essentho.
In 1971 vertrekt hij naar de Staf van de Groepering HAWK tot 10
september 1973. Tijdens deze periode wordt hij benoemd tot
Luitenant-kolonel. Vervolgens wordt hij Commandant van het
62A HAWK. In 1975 gaat hij over naar de Krijgsschool.
In 1979 wordt hij in functie gesteld bij het Provinciecommando West-Vlaanderen. Anciens van
de Kring Reserveofficieren Brugge weten ons te vertellen dat Ere-kolonel Raoul LELEU zeer
gewaardeerd werd door de kring en steun leverde waar het kon. Ook voor de vaderlandslievende verenigingen stond hij steeds paraat en konden ook zij rekenen op zijn steun.
Hij gaat met pensioen op 26 december 1983 en wordt reservist en krijgt het commando van het
de
3 Provinciaal Regiment West-Vlaanderen. In die periode wordt hij bevorderd tot Kolonel.
In die periode vinden wij een aantal oudgedienden van onze groepering terug in de staf van het
de
3 Prov Regt. Onder andere Valentin BYL als stafchef, Etienne AMPE als S3 en Jozef Daled in
de functie van S2
Ere-kolonel Raoul LELEU is gehuwd met Georgette Vanhaverbeke, samen hebben zij twee kinderen
Rudi en Rita Leleu – Vanryckeghem & Dirk en Patsy Nollet – Leleu.
De begrafenis had plaats te Blankenberge op 19 Maart. Diverse leden van de groepering waren op de
afscheidsplechtigheid aanwezig.
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JACK & POLO
via de
groepering !

Iedereen weet het !
Het dragen van een militaire tenue is “not
done” bij gelegenheden waar geen
expliciete goedkeuring werd bekomen of
aangevraagd. Maar, toch willen wij ons als
team presenteren ... daarom besliste de
groepering over te gaan tot gezamenlijke
aankoop van :
4-seizoenen jack 3-in-1 ;
en een bijpassende QualityPolo.
4-seizoenenjack Artic 3-in-1 van het merk
Santino bestaat uit een waterafstotende
buitenjack (2 steekzakken met drukknoopsluiting, een binnenzak met klittenband-sluiting
en opvouwbare kap in de kraag). Een
polarfleece (290 g/m²) binnenjack (gevoerde
mouwen, 2 steekzakken, binnenzak met
klittenbandsluiting). Door het unieke
ritssysteem zijn beide jacks los of samen te
dragen. Voorzien van overslag met drukknoppen
bij rits en mouwen & aanrijgkoord met stopper.
Maten : M, L, XL en XXL
Kleur : navy
Verkrijgbaar : met of zonder logo van de
groepering
QualityPolo is een poloshirt van het merk US
Basic van 100% piquékatoen (200 g/m²).
Maten : M, L, XL en XXL
Kleur : navy
Verkrijgbaar : met of zonder logo van de
groepering

Ter info (oriënterende matentabel)
EU
maten
48
50
52
54
56
58

USA
maten
M
L
L
XL
XXL
XXL

INCH
Maten
32
32/33
34
34/36
36
38

Aankoopprijs
 4-seizoenen jack 3-in-1 : 50 euro (incl. btw)
 en een bijpassende QualityPolo : 10 euro (incl. btw)
Geen prijsverschil tussen MET of ZONDER logo van de groepering. Meerprijs wordt gedragen door de
kas van de groepering (bestelbon : zie bijlage)
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HUMANITAIR RECHT

Tweede Protocol bij Cultuurgoederenverdrag treedt in werking
Op 13 oktober 2010 is België overgegaan tot ratificatie van het Tweede Protocol bij het Verdrag van
Den Haag van 1954 inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend
conflict, opgemaakt in Den Haag op 26 maart 1999. Als gevolg van deze ratificatie treedt het Tweede
Protocol op die dag in werking. Tezelfdertijd treden ook de bepalingen uit het Belgisch Strafwetboek
over de bestraffing van ernstige inbreuken op de beschermingsregels van culturele goederen in
werking.
Het Verdrag van Den Haag van 1954 trad in België in werking in 1960 en heeft betrekking op alle
culturele goederen die van groot belang zijn voor de mensheid. Deze goederen kunnen zowel roerend
als onroerend zijn, zoals kunstvoorwerpen of historische gebouwen. Daarnaast voorziet het Verdrag
ook in specifieke regels in geval van transport van culturele goederen en in bijzondere garanties voor
het personeel dat belast is met de bescherming van de beschermde culturele goederen.
De bescherming omvat zowel de beveiliging als de eerbiediging van de culturele goederen door de
verdragsluitende staten. Deze verplichtingen
gelden niet alleen op het eigen grondgebied, maar
evenzeer op het territorium van een andere staat.
Staten hebben dan ook de plicht om in vredestijd
hiervoor al de nodige maatregelen te treffen.
Daarnaast is er een verbod om de beschermde
goederen uit te voeren uit een bezet gebied.
Hierover werd in 1954 gelijktijdig met het Verdrag
een Eerste Protocol ondertekend. Vandaag de dag
zijn er 123 staten partij bij het Verdrag en 100 bij
het Eerste Protocol bij het Verdrag
Het Tweede Protocol vervangt het Verdrag van
1954 niet, maar vult het aan door bepalingen uit
het Haagse Verdrag te verhelderen en te
versterken.
Zo probeert het Tweede Protocol tegemoet te komen aan de trend van het stijgende aantal nietinternationale gewapende conflicten. Het volledige Tweede Protocol is immers van toepassing op
zowel internationale als niet-internationale gewapende conflicten. Daarnaast creëert het een nieuw
systeem van versterkte bescherming voor welbepaalde culturele goederen van zeer grote betekenis.
Het verdrag bevat bovendien concrete bepalingen over de individuele strafrechtelijke
aansprakelijkheid in geval van schendingen. Het bevat tevens een restrictieve benadering van
situaties waarin per uitzondering van de beschermingsregels kan afgeweken worden. Tot slot voorziet
het Tweede Protocol in de oprichting van een nieuw orgaan dat de toepassing van het protocol moet
opvolgen en controleren.

Naleving van het IHR in Afghanistan
Het gewapend conflict in Afghanistan is intussen 9 jaar aan de gang. Ernstige incidenten bevestigen
dat het conflict in alle hevigheid blijft voortwoeden in verschillende delen van het land. De
verslechterende veiligheidssituatie uit zich op verschillende manieren naar de Afghaanse bevolking.
Een van de schrijnende voorbeelden zijn de bombardementen met burgerslachtoffers. Nu - meer dan
ooit - is er een cruciale behoefte aan voorzieningen voor gezondheidszorg in Afghanistan.
Het Internationaal Rode Kruiscomité (ICRC) heeft daarom haar zevende prothese- en
revalidatiecentrum geopend in Lashkar Gah in de provincie Helmand.
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Hiermee wil het ICRC inspelen op de
drastische toename van het aantal
wapen-gerelateerde amputaties in het
zuiden van Afghanistan.
Om de naleving van het internationaal
humanitair recht (IHR) wereldwijd te
promoten worden de partijen bij een
conflict voortdurend herinnerd aan hun
verplichting om burgers te
beschermen. Dit is een fundamenteel
onderdeel van de inspanningen van
het ICRC. In augustus en september
2010 heeft het ICRC in Afghanistan
presentaties gegeven die werden
bijgewoond door 300 personeelsleden van de nationale politie en het nationale leger. Ook zijn er
briefings gehouden voor 575 mensen, waaronder leden van religieuze kringen, leden van de
Afghaanse Rode Halve Maan en wapendragers.
"Onze grootste uitdaging bestaat in het behoud van de toegang tot de gebieden die het zwaarst
worden getroffen door de gevechten, maar de toename van het aantal gewapende groepen maakt dit
veel moeilijker voor ons", aldus Reto Stocker, hoofd van de ICRC-delegatie in Kaboel. "Gezien de
dialoog die het ICRC onderhoudt met alle partijen bij het conflict, hoopt de organisatie haar
aanwezigheid onder de ontheemden, gedetineerden, gewonden of andere door oorlog getroffen
personen in Afghanistan te kunnen handhaven."
Afghanistan is de grootste operatie van het ICRC wereldwijd. De organisatie heeft 136 internationale
medewerkers en meer dan 1.480 nationale medewerkers gevestigd in haar belangrijkste delegatie in
Kaboel en in vijf sub-delegaties en 10 kantoren doorheen het land. Daarnaast voorziet het ICRC dus
ook de zeven prothese- en revalidatiecentra

Verdrag tegen gedwongen verdwijningen treedt in werking
Op 23 december 2010 trad het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen
gedwongen verdwijning in werking. Dit verdrag kwam op 20 december 2006 tot stand in New York en
werd tot op heden door 87 staten ondertekend. De aanleiding voor de inwerkingtreding van dit
belangrijke verdrag was de toetreding door Irak op 23 november 2010. Tienduizenden Irakezen
wachten nog steeds op een teken van leven van hun naasten die vermist raakten in de loop van de
voorbije decennia. België heeft het verdrag op 6 februari 2007 ondertekend, maar tot op heden nog
niet geratificeerd
Het Rode Kruis heeft actief bijgedragen tot de totstandkoming en verspreiding van het verdrag. Het
beschouwt de inwerkingtreding als een mijlpaal in de strijd om paal en perk te stellen aan gedwongen
verdwijningen. “Het is een belangrijke stap in de strijd tegen een bron van onbeschrijfelijke angst en
zorgen voor honderdduizenden mensen wereldwijd,” aldus Olivier Dubois, adjunct-hoofd van het
Centraal Opsporingsbureau en de Afdeling Bescherming van het Internationale Rode Kruiscomité. “Dit
verdrag zal zeker bijdragen tot een sterkere bescherming tegen gedwongen verdwijning. De staten die
partij zijn moeten de verdragsbepalingen implementeren in hun nationaal recht. Zij moeten het in de
praktijk brengen en gedwongen verdwijning opnemen als een misdrijf in het nationale strafrecht.”
Gedwongen verdwijning is een misdrijf in het internationaal mensenrechtenrecht en – wanneer het
zich voordoet in een situatie van gewapend conflict – in het internationaal humanitair recht. Het
verdrag bevat een aantal maatregelen om gedwongen verdwijning te voorkomen. Zo vereist het
verdrag dat elke persoon die van zijn vrijheid wordt beroofd, door de gevangennemende macht moet
worden geregistreerd. Het erkent ook uitdrukkelijk het recht van de slachtoffers om de waarheid te
kennen over de omstandigheden van een gedwongen verdwijning en het lot van de verdwenen
persoon. Het verdrag vereist bovendien dat gepaste strafsancties worden voorzien voor personen die
zich schuldig hebben gemaakt aan gedwongen verdwijning.
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MEDEDELINGEN
DEFENSIE
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Schiettraining
Fort des Dunes

Op vrijdag 03 Jun 11 krijgt iedereen de kans om zich te trainen.
RV in Fort des Dunes vanaf 16.30 tot NLT +/- 19.00 uur.
Maj (R) BEYTS informeert tijdig omtrent het KLAS I rantsoen!

Resultaten TIR op 11 Mrt 11

- 14 -
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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

RESINFO – Groepering Reservemilitairen West-Vlaanderen vzw

- 15 -

Nieuwjaarsreceptie
28 Januari 2011

Nieuwjaarsreceptie 2011 van GRWV en BO in
CCMP
(anders bekeken)

Dank zij de welwillende en door ons gewaardeerde steun
van Luitenant-kolonel SBH Pascal MEERPOEL, Ir,
Directeur CCMP, kon de jaarlijkse gezamenlijke
Nieuwjaarsreceptie van de Groepering Reservemilitairen
West-Vlaanderen (GRWV) en de Kring
Reserveonderofficieren afdeling Brugs Ommeland (BO)
ditmaal doorgaan in de bar all ranks van het Kwartier 1WM
Lemahieu te Ieper op 28 januari jongsleden.

Tegen 1930 Hr kwamen 62 personen naar
het verre Ieper afgezakt (“ver” is de
uitdrukking die de noordelijke bewoners van
onze provincie hanteren als ze zich
Ieperwaarts begeven; voor de zuidelijke
bewoners van de provincie is het nochtans
even “ver” om zich te verplaatsen naar het
noorden van de provincie) om elkaar de
beste wensen voor het nieuwe jaar aan te
bieden en in sommige gevallen elkaar nog
eens terug te zien na één jaar. Iedereen
werd onthaald met een (of meer) lekker
glaasje cava, of iets anders voor diegene die
de BOB-functie op zich genomen hadden.
Ook onze Franse vrienden van de
Duinkerkse reservistenverenigingen waren
present (duidelijk niet in een BOB-functie).
Ondertussen kon het eerste opduikende
hongergevoel bestreden worden met het
verorberen van de strategisch opgestelde
chips, kaas- en salamiblokjes.
Rond 2000 Hr beklom Reservekolonel André
LYCKE, voorzitter GRWV, het spreekgestoelte (enfin, hij nam plaats achter de
pupiter) om officieel iedereen welkom te
heten. Na het verontschuldigen van Kolonel
Vlieger Rudy Theys, Militair Commandant
Provincie West-Vlaanderen – Luitenantkolonel Stafbrevethouder Pascal Meerpoel Ir,
Directeur CCMP Ieper - Ere Luitenant-kolonel
Daniel Vandenbroucke, lid van de Raad van
Eer GRWV - Ere Luitenant-kolonel Dirk Roels
- Reserve Commandant Dohogne JeanFrançois – Adjudant-majoor Verplancke
Johan, Korpsadjudant Militair Commando
West-Vlaanderen - de Korpsadjudant
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Adjudant–majoor Henry Debouvry en de Korpsbrigadier 1ste Korporaal–Chef Stefaan Dierick,
begroette hij Adjudant-majoor Rik Vandenbrouck als vertegenwoordiger van CCMP.
Terwijl ik discreet
tijdens de speech van
onze voorzitter nog
enkele late gasten
opving, zag ik in mijn
ooghoek de voorzitter
ineens zwaaien met
polo-shirts en
gewatteerde jassen.
Had hij plotseling in
een door ons niet
voorziene en door hem
niet aangekondigde
career-move besloten,
om in een eigen versie
van teleshopping
(“spreekgestoelte-shopping”) nu kledij aan de man te brengen in plaats van de bankproducten die hij
gewoonlijk verdeelt? Mij terug concentrerend op de woorden van onze spreker begreep ik dat het ging
om het aankondigen van het besluit van de Raad van Bestuur GRWV om polo’s en jassen, voorzien
van het logo van GRWV te koop te stellen zodat we toch een beetje uniform zouden kunnen
deelnemen aan allerlei activiteiten, waarvoor het niet toegelaten is om het militair uniform te dragen.
Waarna hij het woord gaf aan onze meest
begenadigde spreker, met name Reserveadjudant
van de Medische Dienst Didier Vanhoucke, voorzitter
Brugs Ommeland. Na beloofd te hebben niet langer
dan een halfuur het woord te voeren, begon hij zijn
betoog met een verhaal dat parabelsgewijs
voortkabbelde.
Het voordeel van goede sprekers is dat gedurende
hun uiteenzetting men ruimschoots de tijd krijgt om
eens rond zich te kijken en het publiek te bestuderen.
Na nieuwsgierig rondgekeken te hebben was mijn
conclusie dat de dames dit jaar weer allen hun best
gedaan hadden om er piekfijn uit te zien, dat er geen
echte jonge gezichten meer bij waren gekomen
tijdens het laatste jaar maar dat we met zijn allen
waardig ouder waren geworden. Het handgeklap dat
het einde van de toespraak van de voorzitter BO
aankondigde (ruimschoots binnen zijn belofte van een
half uur) schudde mij wakker uit mijn mijmeringen.
Fluks trad de bedieningsploeg, geleverd door
CCMP, in actie en serveerde twee gietijzeren
ketels met warme soep en talloze broodjes met
beleg. Via de formule van zelfbediening kon
iedereen toetasten en pogen de ontnuchterende
functie van brood en warme soep maximaal te
laten renderen, want ondertussen werd de
tapkraan eveneens verder bediend.
Nieuwe contacten werden gelegd, oude
kennissen werden herontdekt, en zo kabbelde
de receptie in een zeer gemoedelijke sfeer
verder tot ook hier de onvermijdelijke
Angelsaksische invloed merkbaar werd. Om
2220 Hr werd de “last call” afgekondigd, ten
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einde te kunnen voldoen aan de
regelgeving betreffende het gebruik
van Defensiepersoneel. Om 2300 Hr
schoof de laatste genodigde de deur
uit en verdween in de donkere nacht
(hopelijk) huiswaarts.
Gezien het vroege uur en het feit dat
mijn echtgenote aan het werk was,
ben ik dan nog alleen even mijn
stamcafé op de markt te Ieper
binnengewandeld waar ik mij
voornam de keuken- en
bedieningsploeg van CCMP,

die instond voor deze goed verzorgde
receptie van harte te bedanken voor
hun uitstekend werk. Wat bij deze
dan ook gebeurd is.

Ere Luitenant-kolonel
René DECLERCQ
Ondervoorzitter GRWV regio Ieper
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ALGEMENE VERGADERING 2011

Ter gelegenheid van de Algemene Vergadering werd de traditionele foto genomen van de aanwezige
bestuurders.

Van links naar rechts en zittend: Maj (R) Marc Beyts, OVz Regio Westhoek – Off S1 ~ Cdt (R) Ivan
Loncke, OVz Regio Brugge ~ Kol (R) André Lycke, voorzitter ~ Ere LtKol René Declercq OVz
Regio Ieper. Rechtstaand: Cdt (R) Ignace Verhelst, Off S4 ~ Cdt v/h Vlw (R) Koen D’Hondt ~ Cdt
(R) Dirk Roelens ~ Maj (R) Peter Pattyn, Off S3. Verontschuldigd: Cdt (R) Mario Waeyaert.

NIEUWS UIT ONZE “REGIO’s”

Medailleparade ISAF en afscheid Korpscommandant Eerste Regiment Jagers te Paard
– Gidsen te Brugge
Het Eerste Regiment Jagers te Paard
- Gidsen heeft met een militaire
parade, op de Burg te Brugge,
afscheid genomen van zijn
Korpscommandant Luitenant-kolonel
SBH Hubrechtsen.
Tot het regiment wordt ontbonden
neemt Majoor Eeman Peter het bevel
over.
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Op de afscheidsplechtigheid ontving de volledig groep militairen die deelnam aan ISAF een ereteken
voor hun inzet in Afghanistan.

In het kader van de
Transformatie van Defensie (Plan
De Crem), zal in 2011 het 1
Regiment Jagers te Paard - Gidsen
samen met het 2/4 Chasseurs à
Cheval het Bataljon ISTAR* vormen
te HEVERLEE.
* (Intelligence, Surveillance, Target
Aquisition, Reconnaissance =
Inlichting, Bewaking,
Doelsverwerving en Verkenning)

Inschrijvingen
Vierdaagse
gestart

Vanaf 1 april
kan je inschrijven
voor de 39ste editie van
de Vierdaagse van de IJzer.
De Vierdaagse start op 24 en
eindigt op 27 augustus 2011.
Voor alle info surf je best naar
www.vierdaagse.be.
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Inhuldiging nieuw Indisch Monument te Ieper
Bovenop de vesting aan de Menenpoort te Ieper staat sedert meerdere jaren een klein zuiltje,
opgericht door India, dat de slachtoffers van het Indisch Corps , gevallen in de Ieperboog tijdens de
Eerste Wereldoorlog herdenkt.

Algemeen gezicht op nieuw Indisch monument
op de vesting naast Menenpoort te Ieper.

Op 12 maart 2011 werd op dezelfde plaats ter vervanging van het zuiltje, een nieuw en groter
monument met meer uitstraling ingehuldigd.
De Koninklijke Entente Ieper, waarvan de groepering lid is met vaste vertegenwoordiging door onze
leden Ereluitenant-kolonel Daniël VANDENBROUCKE en Ereluitenant-kolonel René DECLERCQ,
respectievelijk als voorzitter en secretaris, werd gevraagd om de plechtigheid luister bij te zetten door
de aanwezigheid van een zo groot mogelijk aantal vaandels van vaderlandslievende verenigingen.
Naast een gewapend detachement van het CCMP (Ieper) werd de plechtigheid ook nog bijgewoond
door talrijke binnenlandse en buitenlandse, burgerlijke en militaire genodigden.

Koninklijke Entente Ieper : vaandels vaderlandslievende verenigingen.
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Het monument werd uitgevoerd in witte
harde zandsteen. Op de kubusvormige
sokkel staat het Indisch nationaal
embleem. Dit bestaat uit 4 Indische
leeuwen, rug aan rug gezeten bovenop
op een ring waarop een paard, een
stier, een olifant en een leeuw zijn
uitgebeeld. Deze vier dieren zijn telkens
gescheiden door een wiel : “Ashoka
Chakra”. Dit wiel vindt men ook terug in
het midden van de nationale vlag van
India. Het Indische nationaal embleem
symboliseert macht en vrede.

Volgende teksten werden op de sokkel
aangebracht :

Voorkant :
Linkerkant :

Achterkant :

Rechterkant :

India
In Flanders Fields 1914 – 1918
Major Battles
LA BASSEE CIVENCHY BAZENTINE MESSINES GHELUVELT
CAMBRAI YPRES AUBERS MORVAL LOOS SOMME
NEUVE CHAPELLE DELVILLE WOOD ARMENTIERES
FESTUBERT ST JULIEN FLERS
The Indian national Emblem
Adopted from the Emblem of King ASHOKA, 272 – 232 BC,
symbolising power and peace.
12/03/2011
Over 130.000 soldiers of the Indian Corps, comprising two cavalry and two
infantry divisions fought in Flanders Fields. Over 9.000 were killed.
India lost 160.000 soldiers in two world wars.

Het monument werd gerealiseerd door de firma Natuursteen Orbie BVBA uit De Klijte – Heuvelland

Ere Luitenant-kolonel
Ondervoorzitter GRWV regio Ieper

PS : u vindt nog meer informatie over het Indisch Nationaal Embleem => google
“ASHOKA” of zoek dezelfde term op in Wikipedia.
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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
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8400 Oostende

 059 / 70 48 54
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