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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 
  
  

  

Wijziging correspondentieadres = adres van de voorzitter 

  

RAAD VAN EER 
  

Voorzitter : Ere LtKol CASTELEYN Geert (050.31.97.96 - geert.casteleyn@live.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 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. 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Beste reservist of sympathisant, 
 
 
 
 
De uitdaging om tijdig ResInfo in de bus te krijgen blijft oneindig groot ... dus zoeken wij stilaan naar 
een oplossing om de informatie die ons allen kan aanbelangen op „de één of andere manier‟ bij de 
leden te krijgen. 
 
 
Tijdens de Raad van Bestuur van september en oktober werd gezocht naar een alternatief voor 
ResInfo en kwamen wij tot het besluit dat er eigenlijk geen bevredigend antwoord kan gegeven 
worden op deze vraag. Wel kan ons communicatiekanaal, gebruik makende van mails en internet, 
verbeterd en versneld worden. Bij een vorige rondvraag aan onze leden bleek slechts een beperkt 
aantal leden ResInfo digitaal te willen ontvangen en toch beschikt de meerderheid van onze leden 
over internet !  
 
 
Van elke ResInfo verschijnt ook een digitale versie, wie ze wil ontvangen, mag een seintje geven aan 
de secretaris koen.dhondt@telenet.be, zo kunnen wij je mailadres toevoegen aan ons bestand.  
 
 
Voor de opmaak van ResInfo zoeken wij naar een meer gestructureerde oplossing. Er is een 
werkgroep gevormd die voorstellen en oplossingen zal uitwerken en snel tot besluiten wenst te 
komen. Wij houden je alleszins op de hoogte ... via ResInfo ! 
 
 
De uitnodiging voor de Korpsfeest verstuurden wij al via mail, je vindt ze ook nog eens in deze 
ResInfo. Wij kozen voor een nieuwe locatie, hopelijk spreekt dit u aan en kunnen wij elkaar er 
ontmoeten.  
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, tot binnenkort en veel leesgenot 
 
 
 
 
LYCKE André 
Kolonel in de Reserve 
voorzitter 
 
 
 
 
 
 

mailto:koen.dhondt@telenet.be
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KALENDER 2011  
 
 

 
 

DTG Activiteit Locatie Extra info 

07 1945 Nov 11 Last Post 
Raad van Bestuur 

Menenpoort Ieper 
CCMP Ieper 

Mil tenue 

08 Nov 11 Nooit meer oorlog Medewerking door GRWV Mil tenue 

18 1930 Nov 11 KORPSMAALTIJD Groeneveld - Oostende 
Galatenue - avondkledij 
(spencer facultatief) 

02 1630 Dec 11 TIR Fort des Dunes Kledij : casual 

05 2000 Dec 11 Raad van Bestuur Brugge – Ter Reie  

27 1930 Jan 12 Nieuwjaarsreceptie 
‟t Roodhof, Oostkamp 
Nieuwburgstraat 32 

Mil tenue 

03 1630 Feb 12 TIR Fort des Dunes Kledij : casual 

06 2000 Feb 12 Raad van Bestuur Brugge – Ter Reie  

05 2000 Mrt 12 Raad van Bestuur Mess Continental, Middelkerke  

02 1945 Apr 12 Last Post 
Raad van Bestuur 

Menenpoort Ieper 
CCMP Ieper 

Mil tenue 

06 1630 Apr 12 TIR Fort des Dunes Kledij : casual 
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ACTUA 
 
 

 
 

De Panne – Bevelsovergave CBOS 
 
 
Op 1 juli 2011 had een militaire plechtigheid plaats op de Leopold I Esplanade te 
De Panne. Op het programma stond de bevelsovergave van de 
Korpscommandant, Majoor Jan FORMESYN aan Majoor Ronny WINDMOLDERS, 
de mutsuitreiking aan twee Pelotons kandidaat-vrijwilligers die met succes de 
basisopleiding van 13 weken voltooid hebben en de voorstelling van de nieuwe 
Standaard, gevolgd door een defilé. 
 
Het CBOS, Centrum Basisopleiding en Scholing bevindt zich in Leopoldsburg en 
staat in voor de basisopleiding van alle Nederlandstalige kandidaat-
soldaten/matrozen en de Nederlandstalige chauffeursopleidingen van Defensie. 
Het CBOS wordt traditiedrager van het 2/4 Regiment Lansiers dat werd ontbonden en krijgt hierdoor 
naast Heusden-Zolder, ook de Gemeente De Panne als Peterstad. 
 
Op 8 mei 1971 ondertekende de gemeente De Panne een oorkonde waarin de gemeente het 
Peterschap over het 2° Regiment Lansiers officieel aanvaardde. Op 17 juni 1994 werden het 2de en 
het 4de Regiment Lansiers gefusioneerd tot het 2/4 Regiment Lansiers. Maar bij de “voltooiing van de 
transformatie” werd beslist het 2/4 Lansiersregiment te ontbinden. Op 18 juni 2010 werd de eenheid 
ontbonden en op 27 augustus 2010 volgde de overdracht van de Standaard aan het Koninklijk 
Museum van het Leger. 
 
 
Het patrimonium werd verdeeld tussen de 
diverse petersteden, waarbij De Panne een 
bevoorrechte positie inneemt. Het is de 
bedoeling dat die tradities een ereplaats zullen 
krijgen in het Cabour-museum, dat uiterlijk 
begin volgend jaar zou moeten klaar zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op 14 oktober 2009 leverde 
het 2/4 Lansiers reeds een 
authentieke Leopard tank als 
blikvanger voor het WO II 
museum in Cabour. 
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Het CBOS, het Centrum Basisopleiding en Scholing, werd bij de uitvoering van het transformatieplan 
van Defensie de nieuwe traditiedrager van het 2/4 Lansiers Regiment. Het sprak dan ook vanzelf dat 
De Panne de overdracht van het peterschap naar het CBOS met graagte zal waarnemen. Op 30 
maart 2011 werd de Standaard 2/4 Lansiersregiment officieel overhandigd aan Majoor Jan 
FORMESYN Korpscommandant van het CBOS. Tijdens de bevelsovergave in De Panne werd de 
Standaard voorgesteld aan het CBOS.  

 
Eervolle Vermeldingen 
LUIK – HALEN – ANTWERPEN 
BEVEREN (bij ROESELARE) 
WIPPELGEM 
ZWIJNDRECHT 
DE GETE 
DE LEIE 1940 
OPSCHRIFT 
VELDTOCHT 1914 – 1918 
 
Versierd met de Nestel 2° klasse 
met de kleur van het lint van de 
Leopoldsorde en met de Nestel 
van het Franse Oorlogskruis. 
 

 
 
 
 

 
De nieuwe Korpscommandant van CBOS is voor vele 
reservisten geen onbekende.  
 
In 1986 vervoegde hij het Bataljon Bevrijding te 
Leopoldsburg. Hij voert er binnen de A Cie 
achtereenvolgens de functies uit van 
pelotonscommandant, tweede commandant en 
commandant. Na zijn vorming als kandidaat hoofdofficier 
(september 1995 – juni 1996) wordt hij adjunct officier 
Operaties en Training in het Regiment Bevrijding – 5 
Linie. Hij blijft in deze eenheid tot juli 1999 en keert er als 
majoor terug in september 2001. Hij wordt er tweede 
commandant bataljon. 
 
Met zijn mutatie in november 2004 naar het Directoraat 
Generaal Human Resources in Neder-over-Heembeek 
komt hij zeer nauw in contact met vele reservisten. Hij 
zal er als personeelsofficier Reserve, samen met de Nationale Directie van de Reserve, het 
nieuw statuut van de Reserve in werking stellen en begeleiden.  
 
Voor hij Korpscommandant van CBOS wordt, vervoegde hij in september 2008 één van de 
drie NATO Allied Command Operations hoofdkwartieren op het operiationeel niveau, Joint 
Force Command Brunsum, in Nederland. Als stafofficier binnen Landoperaties, en vervolgens 
als lid van het Operatiecentrum vervult hij er hoofdzakelijke taken met betrekking tot de 
opdrachten van dit hoofdkwartier als Operationeel ‘Out of Theater’ Commando voor de 
opdracht ISAF in Afghanistan. 
 

 
 
 
 
 
 

Majoor Ronny WINDMOLDERS 
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Basis Koksijde - Bevelsovergave 
 
Op woensdag 28 september 2011 is Luitenant-kolonel Peter Van den Broucke aangesteld als de 
nieuwe commandant van de luchtmachtbasis van Koksijde. 
 
Luitenant-kolonel Stafbrevethouder Van den Broucke is ingenieur van opleiding en komt over van de 
leiding van de Luchtcomponent, waar hij militair assistent was van generaal-majoor Claude 
Vandevoorde, de commandant van de Luchtcomponent. 
 
Kolonel vlieger Bruno Havermans wordt nu verantwoordelijk voor de invoering van de nieuwe NH90-
helikopters die vanaf volgend jaar de oudgedienden "Sea King" en "Alouette III" moeten aflossen. De 
toestellen bieden de Belgische strijdkrachten ook een nieuwe capaciteit voor luchttransport. In mei 
2007 werden acht NH90-helikopters besteld, vier voor operaties boven land (TTH) en vier voor 
operaties boven zee (NFH). Defensie beschikt ook over de mogelijkheid nog twee TTH-helikopters 
extra aan te kopen. In totaal werd meer dan 290 miljoen euro voor de aankoop uitgetrokken. De 
toestellen bedoeld voor transport krijgen hun thuisbasis in Bevekom, de toestellen voor "Search And 
Rescue" (opsporen en redden) in Koksijde. 
 

CV Luitenant-Kolonel Vlieger Peter Van den Broucke, Ir 

Werd geboren te Aalst op 03 juni 1962. Hij groeit op in de regio van 
Leuven en hij vervoegt de Militaire School in 1980. Hij maakt deel 
uit van de 135

e
 en 136

e
 Polytechnische Afdeling en studeert er af in 

de richting Toegepaste Luchtvaartmechanica in 1986. Na zijn 
vorming als helikopterpiloot wordt hij in 1988 aangeduid voor het 
17

e
 Escadrille Licht Vliegwezen in Werl, in de toenmalige BSD. 

In 1992 wordt hij teruggeroepen naar de Staf in Evere om er het 
aankoopprogramma Flight Simulator A109 uit te voeren. Hij verblijft 
hiervoor lange tijd in de USA en in Canada. Hij blijft dit programma 
leiden tot de ingebruikname in 1995 in Bierset, en wordt 
aansluitend verantwoordelijk voor het simulator 
trainingsprogramma in de Groepering Licht Vliegwezen. 
In 1997 wordt hij officier operaties van het 17

e
 Bataljon Licht 

Vliegwezen. In deze hoedanigheid voert hij in 1998 de eerste 
buitenlandse operatie uit met de nieuwe A109 helikopters in 
Bosnië. Nadien wordt hij hoofd van het Technisch Bureel op de Staf 
van de Groepering Licht Vliegwezen. 
In 2000 verlaat hij tijdelijk Defensie om als burger bij SABENA 
Technics de functie van Light Maintenance Manager te worden. Hij 
beslist om terug te keren naar Defensie en bekleedt er diverse 
functies binnen de Staf in Evere, die op dat ogenblik in volle 
transformatie is. 
In 2003 vertrekt hij voor een opdracht van 3 maanden naar Skopië 
in Macedonië om er de functie van Air Advisor op te nemen bij de 
commandant van deze eerste militaire operatie onder EU vlag. 
Begin 2004 volgt een nieuwe operatie van 3 maanden, ditmaal 

richting Kinshasa, als Liason officier bij de Congolese Staf. 
In september 2004 keert hij terug naar de Groepering Licht Vliegwezen, die op dat ogenblik wordt omgevormd tot 
HeliWing en de transformatie onder de vleugels van de Luchtcomponent heeft ondergaan. Hij voert gedurende 3 
jaar het bevel over de Vlieggroep, gedurende dewelke de A109 helikopters bijna voortdurend in operaties in de 
Balkan zijn. 
Hij voert in 2007 als detachement commandant gedurende 1,5 maand het bevel over de operatie BENHELI in 
Benin, Afrika. 
Na zijn operationele functie keert hij terug naar de staf en krijgt eerst een functie in het pas opgerichte 
Competentie Centrum (CC Air) van COMOPSAIR, gevolgd door de functie EXO, waar hij de lopende operaties 
van de Air Component dagelijks opvolgt en coördineert. 
Wanneer België in 2008 gedurende één jaar de leiding krijgt over het vliegveld te Kabul in Afghanistan, vertrekt hij 
opnieuw voor 4 maanden in operaties om er de leiding te nemen over de vliegvelddiensten op het vliegveld Kabul 
in het kader van de NATO operatie ISAF. 
In 2010 vertrekt hij naar Tampa, USA om er gedurende één jaar als Belgisch Liaison officier te werken bij het 
Amerikaanse hoofdkwartier, US CENTCOM, dat instaat voor de militaire operaties in Midden-Azië. Begin 2011 
keert hij terug naar de Staf in Evere. 
Peter Van den Broucke is sinds 1985 gehuwd met Dominique Heiremans en heeft 2 zonen, Tom (1988) en Pieter 
(1990). Zij wonen in Leuven. 
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Peter Van den Broucke, de 
nieuwe baas van de Basis 
Koksijde, staat een flinke 
uitdaging te wachten. Naast de 
invoering van de nieuwe NH90-
helokopters, zal de man een 
flinke herstructurering moeten 
doorvoeren. De helft van het 
huidige basispersoneel moet 
weg. 
 
 
 
 
 
 
 

 
BRON: HET NIEUWSBLAD. AUTEUR: MARK MAES.  
 

Basis Koksijde gaat personeelsaantal halveren 
 
De luchtmachtbasis van Koksijde wordt een satelliet van Bevekom, met half zoveel personeel als nu. 
De nieuwe baas, Peter Van den Broucke, wacht de zware taak om de herstructurering in goede banen 
te leiden. 
 
'De luchtmachtbasis van Koksijde kan volgens de plannen van Defensie niet zelfstandig blijven 
bestaan', zegt luitenant-kolonel vlieger Peter Van den Broucke (49). 'Koksijde moet tegen 2014-2015 
een DOL (Deployed Operations Location), - zeg maar een satelliet - worden van de grotere 
luchtmachtbasis van Bevekom (Beauvechain). Dat betekent niet alleen dat een deel van de activiteit 
verdwijnt, maar houdt ook een halvering van het personeel in, nu nog zo'n 400 mensen sterk. 
Iedereen op de basis is daar al van op de hoogte. Een deel zal zich kunnen herscholen, een deel krijgt 
een nieuwe functie en een aantal mensen kunnen op pensioen gaan. Het personeel voor het grote 
onderhoud gaat naar Bevekom, alleen het dagelijkse onderhoud blijf hier. Sommige steundiensten 
verhuizen naar andere kazernes, vooral Lombardsijde en Ieper. De medische steun gaat naar 
Lombardsijde. Dat is nu al bezig. Zo hebben wij geen dokter meer. Wie gemotiveerd is om te blijven, 
zal dat kunnen. De luchtmachtbasis teert voor een groot stuk op gespecialiseerd personeel zoals 
piloten en technici. Defensie heeft een groot tekort aan zulke mensen. Die kunnen overal terecht. Er 
zal niemand op straat staan.' 
 
Seaking vervangen 
De nieuwe commandant van de luchtmachtbasis staat ook nog voor een andere uitdaging: de 
vervanging van de vertrouwde Seaking helikopter door de NH90. 'In principe worden de vier nieuwe 
toestellen geleverd in 2012. Het gaat om de transportversies, de andere gaan naar Bevekom. Daar 
gebeurt ook de opleiding van de piloten en het technisch personeel. De toestellen blijven tijdens de 
opleiding nog een tijd bij de firma. Ik verwacht ze eerder eind 2012 begin 2013', zegt de nieuwe 
basiscommandant. 'Ik ben heel mijn carrière helikopterpiloot geweest. De NH90 is een goed toestel 
dat ongetwijfeld enkele kinderziekten zal doormaken. Maar hij is meer dan welkom. De Seaking is aan 
het einde van zijn Latijn.' 
 
Er is volgend jaar geen Air Show. 'Normaal 
heeft die nog om de twee jaar plaats, maar één 
en ander zal afhangen van het personeel en de 
middelen die we dan nog ter beschikking 
hebben. Er zal altijd iets zijn. Volgend jaar op 29 
augustus heeft een opendeurdag plaats met alle 
hulpdiensten van Koksijde en omgeving. De 
herstructurering van het personeel op een 
soepele manier doen verlopen wordt één van 
mijn prioriteiten.'
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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 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 
 02 juli huwelijksverjaardag van HH. MM. de Koning en de Koningin 
 11 juli Feest van de Nederlandstalige cultuurgemeenschap (zowel de 

vlag van de gemeenschap als de nationale vlag worden 
gehesen, met voorrang voor de nationale vlag)  

 21, 22 en 23 juli Nationale Feestdag 
 11 september verjaardag van H.M. Koningin Paola 
 24 oktober dag van de Verenigde Naties 
 11 november Wapenstilstand 
 15 november Koningsdag 

 

http://www.ijsrene.be/
mailto:info@ijsrene.be
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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 Omer ROETS 
echtgenoot van wijlen Albertine BALLEGEER 
Eerste Luitenant ter Zee buiten dienst 
geboren te Sint-Kruis op 27 augustus 1928 
en plots overleden in het AZ Sint-Jan op 13 februari 2011. 
 
 

Afscheid van Reserve Adjudant – Chef DEVUE Didier 
Wij kenden Didier vooral als een gedreven Reservist, competitor, instructeur en beheerder. 
Didier is ook jarenlang actief geweest in de Reserve van het Brugs Ommeland en heeft o.a. 
deelgenomen aan talrijke regionale en nationale competities van de Reserve in België en in het 
buitenland en vooral ook in vele Nationale Competities van het Reservekader KNVRO-KNUROO, 
waar hij met zijn ploeg talrijke overwinningen op zijn palmares mocht schrijven en diverse malen de 
Beker van de Koning persoonlijk van onze Vorst mocht in ontvangst nemen. 
 
Didier was de partner van Inke Verbouw,  
geboren te Hermalle-Sous-Argenteau op 30 juni 1962  
en plots thuis overleden te Muizen op 9 mei 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESINFO – Groepering Reservemilitairen West-Vlaanderen vzw  - 11 - 

Afscheid van Eveline De Keukelaere,  
echtgenote van Generaal-Majoor b.d. Frans Bergmans.  
geboren Fléron op 1 november 1920 en thuis overleden te De Panne op 25 september 2011. 
Generaal-Majoor b.d. Frans Bergmans was, tot de vorming van de Groepering Reservemilitairen 
West-Vlaanderen, ere-voorzitter van de Kring Reserve Officieren van de Westhoek.  
Diverse leden van de kring waren aanwezig op de afscheidsplechtigheid in de  

 
Afscheid van Ere Luitenant-Kolonel Raymond DARIUS 
echtgenoot van Mevr. Valentine Bisschop 
geboren te Koolkerke op 26 februari 1927 en overleden te Brugge op 5 oktober 2011 
Ere Lt-Kol Raymond DARIUS, nam onder andere de functie van S4 op zich in de voormalige Kring 

Reserveofficieren Brugge.  

 
 
 
 
 
 

    & 
 
 

Zeker iets om te bewaren. 
Historisch interessant als je alles wil weten over Duitsland en de twee wereld oorlogen. Uren 
documentatie, die uitgegeven is door een Nederlandse zender. 

http://www.ineuropa.nl/programmas/36788896/uitzendingen/ 
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FAMILIEDAG – HOPPEDAG 
Cdt (R) Ignace Verhelst 

 
 
 
 
 
Op een mooie najaarsdag in het jaar 2011, met name op 3 september sloegen de “vrouwelijke” 
hormonen toe. Verscheidene leden van de groepering wilden per se onderzoeken wat er toch in dat 
“sterke” bier zat, waardoor het steeds weer naar nog (meer) van dat  smaakte. 
 
Het weer zat die dag fantastisch mee. Stralende zonneschijn, een goed humeur en een vrolijke bende, 
wat moet een mens nog meer? Een “hommeltje” op een terras misschien. Nee hoor, dat was op dat 
uur van de dag nog veel  te vroeg. Eerst een “bescheiden” ontbijt met een nuchtere koffie. 
 
Ook goed. Dan maar koers naar de eerste plek van activiteit 
… en wel onder gestrenge leiding van ons aller Gaby, die 
het noodgedwongen alleen moest, gezien zijn eega helaas 
huisarrest “opgevallen” was. 
 
De bewuste plek bleek een flink uit de kluiten gewassen 
“hommelhof”. Dit is met name een boerderij waar men zich 
gespecialiseerd heeft in het kweken van hoppe. 
 
Wij hadden geluk. Gezien het goede weer, was de oogst in 
volle overgave begonnen. Wagen na wagen werd gevuld 
met een niets ontziende oogstmachine de o zo ranke hoppe 
meedogenloos de tere stengels doorsneed. 
 
Eenmaal de wagen gevuld werd spoed gezet naar de 
boerderij, waar de ranken één na één de verwerkings-
machine werden binnengeleid. Daarin werden de ranken in 
de kortste keren ontdaan van hun “belletjes”. Deze laatste 
bevatten het zolang verhoopte lupine oftewel het gele 
hoppepoeder. 
 
Daarom is het uiteindelijk te doen: dit wondermiddel geeft 
ons “betere” bier  zijn karakter. Of de hoppeboer er meer 
karakter van krijgt kan men zich afvragen. Niettegenstaande 
het allemaal wel iet of wat idyllisch oogt, vergt het van de 
boer een gestage inspanning om het “hommelhof” gedurende het jaar in stand te houden. Zodra de 
oogst leverklaar is, zou men kunnen denken dat de strijd gestreden is. Niets is minder waar. Dan moet 
het product nog vermarkt geraken en moet de boer betaald worden voor zijn inspanningen. Helaas, 

hoppe is een zeer wispelturige 
teelt en diegenen die 
uiteindelijk de hoppe opkopen 
en gebruiken blijken bij tijd en 
wijlen nog wispelturiger te zijn. 
 
Conclusie : het bezoek aan 
het hommelhof was zeer 
leerrijk, maar een mens zou er 
dorst van krijgen. 
Dan maar koers gezet naar 
het “Stadhuis” van Poperinge, 
of ging het om het 
vervangstadhuis. De 
Burgemeester was zowaar 
verheugd zoveel schoon volk 
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te zien opdagen daags 
voor de grote 
heropening van zijn 
vernieuwde markt, dat 
hij ons zowaar 
trakteerde op een 
echte “Hommel”, of 
waren het er meer?   

 
Na dit deugddoende 
aperitief (over de 
hormonen zullen we 
het maar niet meer 
hebben) mocht er wel 
een karbonade à la 

flamande met friet bij.  
 
Zo heerlijk dat de overgrote 
meerderheid zich genoodzaakt zag 
een wandelingetje te doen. 
 
 
Gaby zag dat het goed was, maar zijn 
roots begonnen hem parten te spelen 
en vond dat er toch nog wat kennis 
over het Poperingse goud moest 
bijgespijkerd worden in het 
hoppemuseum.  

 
We speelden eerst hoog spel op zolder 
in de hoppeast, waar we alle geheimen 

uit het rijke hoppe-verleden uitgelegd kregen. We kregen het 
er warempel  warm van. Men zou voor minder een 
nunnekappe dragen, of was die kap daar niet voor bestemd? 
 
Naarmate we afdaalden naar koelere oorden werden wij niet 
alleen steeds meer ingewijd in de hoppekennis,  ook onze 
dorst nam zienderogen toe.  
 
Oef, na de derde afdaling mochten wij koers zetten naar een 
afsluitend hommeltje in het hoppecafé. 
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Ondergetekende zag het dan voor bekeken. Besloot zijn bewijsmateriaal door te sturen aan zijn 
supérieur en zei tot zijn kompanen dat ze er nog maar eens flink moesten invliegen met de boltra.  
Naderhand werd vernomen dat al die vrouwelijke hormonen de mannen toch aan de overwinning  
geholpen hadden. Tiens, wat vrouwelijke hormonen toch kunnen realiseren. De hoppe zal het 
geweten hebben… 
 
Tot de volgende . 
Uw toegewijde 
Ignace Verhelst 
Cdt (R) 
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HUMANITAIR RECHT 
 
 

 
 
 
Gebrek aan respect voor medische diensten in Syrië 
 
Op vrijdag 16 oktober 2011, is de Syrisch Arabische Rode Halve Maanvrijwilliger bezweken aan zijn 
verwondingen. "Het is volstrekt onaanvaardbaar dat de vrijwilligers die helpen om andere mensen te 
redden uiteindelijk hun eigen leven verliezen", aldus Beatrice Mégevand-Roggo, hoofd van het 
Internationale Rode 
Kruiscomité (ICRC) van de 
activiteiten in het Nabije en 
Midden-Oosten. 
 
Twee andere vrijwilligers 
raakten gewond in hetzelfde 
incident waarbij hun 
ambulance op 7 september 
werd getroffen door 31 kogels 
terwijl ze een gewonde 
evacueerden naar een 
ziekenhuis in Homs.  
 
Dit is niet de eerste keer dat 
Rode Halve Maanpersoneel en haar voertuigen onder vuur zijn genomen sinds het begin van het 
recente geweld in Syrië. 
 
Iedere dag verlenen vrijwilligers en medewerkers van de Syrisch Arabische Rode Halve 
Maanvereniging kritische humanitaire hulp om het leven van mensen door het hele land te redden, 
ook in de meest afgelegen gebieden van Syrië. Medisch personeel, ziekenwagens en andere vormen 
van medisch transport moeten gerespecteerd en beschermd worden. 
 
Het rode kruis- en de rode halve maanemblemen kunnen alleen worden gebruikt door medisch 
personeel, medische voertuigen en om infrastructuur van de Rode Kruis- en Rode Halve 
Maanbeweging te identificeren. Het mag uitsluitend worden gebruikt voor humanitaire activiteiten. Alle 
nodige maatregelen moeten worden genomen om misbruik van de emblemen te voorkomen en tegen 
te gaan. 
 
Het ICRC dringt er bij iedereen, die betrokken is bij het geweld, op aan om hun uiterste best te doen 
om de humanitaire inspanningen van de Rode Kruis- en de Rode Halve Maanbeweging te 
respecteren en te vergemakkelijken. Veiligheidstroepen moeten de internationale wetten en normen 
toepassen voor het gebruik van geweld 
 
 

België bekrachtigde begin juni het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van 
alle personen tegen gedwongen verdwijning. Daarmee beschouwt België gedwongen 
verdwijning als misdrijf.  
 
Gedwongen verdwijning is een misdrijf volgens de mensenrechten en - wanneer het zich voordoet in 
een situatie van gewapend conflict - in het internationaal humanitair recht. Het internationale verdrag 
bevat een aantal maatregelen om gedwongen verdwijning te voorkomen. 
 
Zo stelt het dat elke persoon die van zijn vrijheid wordt beroofd door de gevangennemende macht 
moet worden geregistreerd. Het erkent ook uitdrukkelijk het recht van de familie van de slachtoffers 
om de waarheid te kennen over de omstandigheden van een gedwongen verdwijning en het lot van de 
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verdwenen persoon. Het verdrag vereist bovendien dat personen die zich schuldig hebben gemaakt 
aan gedwongen verdwijning daarvoor gestraft worden. 
 
 Het verdrag werd op 20 december 2006 tot stand gebracht in New York. Ondertussen hebben 88 
staten het ondertekend. “Het is een belangrijke stap in de strijd tegen de oorzaak van angsten en 
zorgen bij honderdduizenden mensen wereldwijd 
die geen nieuws hebben over hun familie”, zegt 
Olivier Dubois, adjunct-hoofd van het Centraal 
Opsporingsbureau en de Afdeling Bescherming 
van het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC). 
 
Eind december vorig jaar werden er door het 
ICRC nog 36.000 zaken van vermiste personen 
behandeld en in 2010 heeft Rode Kruis-
Vlaanderen in totaal 355 aanvragen 
binnengekregen voor opsporingen van vermiste 
personen. 
 
 
 

Nieuwe middelen en methoden van oorlogsvoering en het IHR 
 
Nieuwe technologische ontwikkelingen hebben zonder twijfel een impact op de toekomstige manier 
van oorlogsvoering. In recente conflicten is er een toenemend gebruik van op afstand bedienbare 
wapens of wapensystemen – zoals onbemande vliegtuigjes of „drones‟ – en van automatische wapens 
of wapensystemen. 
 
Er is een mogelijkheid dat in de toekomst wapensystemen volledig autonoom kunnen functioneren. 
Automatische en autonome wapensystemen brengen bepaalde bezorgdheden met zich mee 
betreffende de naleving van het internationaal humanitair recht (IHR). De vraag rijst met name of de 
huidige technologische capaciteit toelaat om dergelijke wapens te programmeren om een onderscheid 
te kunnen maken tussen burgers en strijders, en burgerlijke objecten en militaire doelwitten, en of 
dergelijke wapens de principes van proportionaliteit en voorzorg bij een aanval correct kunnen 
toepassen. 
 
Volgens artikel 36 van Aanvullend Protocol I bij de Verdragen van Genève (API) is elke verdragsstaat 
verplicht bij de studie, ontwikkeling, aanschaf of invoering van elk nieuw wapen, alsook van elke 
nieuwe methode of middel van oorlogsvoering, vast te stellen of het gebruik daarvan, in bepaalde of in 
alle omstandigheden door API of een andere regel van het internationaal recht, verboden is. 

 
Alle staten, ongeacht of ze partij 
zijn bij API, hebben er een belang 
bij om de legaliteit van nieuwe 
wapens te beoordelen. Dergelijk 
nazicht draagt er toe bij dat de 
strijdkrachten van een staat de 
vijandelijkheden voeren in 
overeenstemming met de 
internationale verplichtingen. Dit 
omvat zowel het internationaal 
gewoonterecht en het 
verdragsrecht en de algemene 
IHR-regels toepasbaar op alle 
wapens, middelen en methoden 
van oorlogsvoering. Deze 
algemene regels zijn gericht op de 
bescherming van burgers tegen de 
niet-discriminerende gevolgen van 
wapens en de bescherming van 

strijders tegen onnodig leed. 
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API preciseert niet hoe dit op nationaal niveau dient te worden vormgegeven of op welke wijze het 
onderzoek moet worden uitgevoerd. Op vraag van de internationale gemeenschap tijdens de 28ste 
Internationale Conferentie van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan in 2003 heeft het ICRC 
hiervoor richtlijnen ontwikkeld in samenwerking met deskundigen van verschillende overheden. Staten 
worden er bijvoorbeeld toe aangezet om een multidisciplinaire aanpak te hanteren die rekening houdt 
met het advies van militaire, juridische, medische en milieudeskundigen. Het beoordelen van een 
wapen vereist een onderzoek van alle relevante informatie met betrekking tot empirische gegevens 
van het wapens, zoals de technische beschrijving, de werkelijke prestaties en het effect op de 
gezondheid en het milieu. 
 
In België rust deze verplichting op de Minister van Landsverdediging. Op 18 juli 2002 werd de 
„Commissie voor de Juridische Beoordeling van nieuwe wapens en nieuwe middelen of methoden van 
oorlogvoering‟ opgericht, die de Belgische krijgsmacht verplicht om nieuwe wapens, methoden en 
middelen van oorlogvoering systematisch aan een juridische beoordeling door de Commissie te 
onderwerpen. 
 
 
 

Geen juridisch vacuüm voor IHR in cyberspace 
 
Het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten berichtte onlangs “dat ons 
land zeer kwetsbaar is voor aanvallen tegen zijn vitale informatiesystemen en –netwerken”. Volgens 
het Comité zou een federaal beleid ontbreken en zou er geen dienst in België bevoegd zijn om te 
reageren op een cyberaanval uit het buitenland. Wat zegt het internationaal humanitair recht (IHR) 
over oorlogvoering in cyberspace? 
 
Het begrip „cyberoperaties‟ is moeilijk te definiëren en wordt vaak gebruikt in een heel verschillende 
context. Er moet in elk geval een onderscheid worden gemaakt tussen de algemene problematiek van 
cyberoperaties en de specifieke kwestie van cyberoperaties in situaties van gewapend conflict. Ook al 
klinken termen als „cyberaanvallen' of zelfs 'cyberterrorisme ' mogelijk als een methode van 
oorlogvoering, de acties waar zij naar verwijzen worden niet per definitie uitgevoerd tijdens een 
gewapend conflict, en dus is het IHR niet per definitie van toepassing. Enkel in de context van 
gewapend conflict vallen onder het toepassingsgebied van het IHR. 
 
Hoewel de Verdragen van Genève of de Aanvullende Protocollen nergens uitdrukkelijk verwijzen naar 
cyberoperaties, werd in 1977 al geanticipeerd op nieuwe ontwikkelingen in wapentechnologie en de 
ontwikkeling van nieuwe middelen en methoden van oorlogvoering. Volgens artikel 36 van Aanvullend 

Protocol I bij de 
Verdragen van Genève 
(API) is elke 
verdragsstaat namelijk 
verplicht bij de studie, 
ontwikkeling, aanschaf 
of invoering van elk 
nieuw wapen, alsook 
van elke nieuwe 
methode of middel van 
oorlogsvoering, vast te 
stellen of het gebruik 
daarvan door het IHR 
verboden is 
 
 

http://nieuwsbrief.rodekruis.be/view/nl/518-+linkredirector+.html/r/331X3638364226573X236911153604X19099/36380902/viewpage.html
http://nieuwsbrief.rodekruis.be/view/nl/518-+linkredirector+.html/r/356X3987355218568X131344030748X48160/39870842/viewpage.html
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MEDEDELINGEN 
DEFENSIE 

 
 
 
Nvdr : ten gevolge van het vestigen van een nieuw wereldrecord  
 

wachten heel wat van onze reservisten in spanning op hun 
bevorderingscomité ...  
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OPPOSED LANDING 2011 
15 – 16 april 

 
 
 

OPPOSED LANDING 2011 
 
Vrijdagavond 15 april had ik met Didier Devlieghe rendez-vous op de bivakplaats van 
de Oostendse paracommando vriendenkring. Midden in het natuurschoon van de 
polder konden we er onze tent opzetten en ons slaapmatje uitrollen. In de grote tent 
overheerste ondertussen de gemoedelijke sfeer van verbroedering en na enkele 
„slaapmutsjes‟ konden we de kille nacht induiken. 

 
De loting had ons aangeduid om ‟s 
anderendaags als eerste ploeg te 
vertrekken voor het afleggen van een 
parcours waarvan we op voorhand wisten 
dat we dit jaar opnieuw enkele grenzen 
zouden verleggen. Vergezeld van drie 
sympathisanten van de vriendenkring 
paracommando uit Leopoldsburg ging het 
meteen naar de Oostendse haven.  
 
Nadat onze kennis van het kompas op de 
proef gesteld werd konden we ons langs 
de ladder in een zware zodiac laten 
zakken die ons langs de nieuwe vaargeul 
naar de open zee bracht.  
 

Terwijl we aan hoge snelheid enkele 
vroege vissers en zeiljachten deden 
opschrikken konden we genieten van de 
opkomende zon boven het vaste land. 
Hoewel de tocht op zee voor de 
meesten onder ons gerust wat langer 
mocht blijven duren werden we opnieuw 
de haven binnengeloodst.  
 
Wat verder konden we overstappen op 
een kleinere zodiac om van daaruit 
langs het eerste touwladdertje van de dag de Ibisbrug te bekimmen. Van dan af zou het lopen als een 
sneltrein over de verschillende standen waar we getrakteerd werden op een mix van touwladders, 
koordenpistes, rappels en bovenal … 
teamwork. We konden ons zelfs 
uitleven in het paintballschieten en na 
de klassieke EHBO proef mochten we 
ons tegoed doen aan gebakken of 
(voor de liefhebbers) rauwe wormen 
die we konden doorspoelen met in 
zand en keien gefilterde ochtendurine 
… 
 
Slecht nieuws voor wie hiervan een 
zware maag dreigde te krijgen want 
als kers op de taart werden we 
omhoog gehesen in de mand van een 
telescopische kraan van de firma Thijs om er enkele tientallen meter hoger opnieuw uit te springen 
voor een death ride die ons terug met de beide voetjes op de grond bracht. 
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Uiteindelijk konden we de 
scheepswerf (waar de meeste van 
de proeven werden afgelegd) al 
peddelend in een dingi verlaten … 
maar aan de overzijde dienden we 
nog de loodrechte kaaimuur op te 
geraken enkel met behulp van een 
touw. We geraakten uiteindelijk 
allen weer aan wal om onder een 
stralende zon het laatste traject van 
de oefening af te leggen. 
 
Net toen we dachten erin te zullen 
slagen om met droge kleren terug 
de bivakplaats te bereiken dienden 
we nog met een vlot een laatste 
plas over te steken … en toen liep 
het mis! Met een paar natte 

broeken en bottines gevuld met water marcheerden we de kampplaats binnen … het was me weer 
een dagje geweest!  
 
De barbecue lieten we ons bijzonder goed smaken en bij de prijsuitreiking eindigde onze gemengde 
ploeg op een eervolle vierde plaats … Daar hebben we nog eentje op gedronken !           
 
Bart Van Reybrouck 2VZ(R) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schiettraining 
Fort des Dunes 

 
 
 

 

Op vrijdag 02 Dec 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! 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://perso.wanadoo.fr/auberge-du-tarnon/
mailto:stefan.bonne@skynet.be
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Vierdaagse van de IJzer 2011 
Maj (R) BEYTS Marc 

 
 
 
 
 
Als je een wandeltocht alleen zou moeten beoordelen naar de 
aangeboden parcours dan zou dit wel eens een van mijn mooiste 
deelnames kunnen zijn. 
 
Op woensdag trokken van OOSTDUINKERKE naar VEURNE zo naar het 
grenspad en dan dwars door het mulle zand van het WESTHOEK-
reservaat. Om via de dijk van DE PANNE weer in OOSTDUINKERKE te 
eindigen. 
 
Donderdag volgde de “berg”-etappe. Vanuit POPERINGE zuidelijk naar 
de Vlaamse heuvels vanaf de RODE BERG door FRANKRIJK naar de 
MONT DES CATS om dan de steven noordwaarts te wenden terug naar 
de startplaats. 
 
Vrijdag vanuit DIKSMUIDE naar het zuiden dan richting 
HOUTHULSTBOS en over ESEN terug naar af. Regelmatig eens door 
een oud kerkpad of langs een weide, niet altijd hielkappen op het beton 
dus. Zelfs een stuk van het parcours van onze (GRWV) familiedag van 
een paar jaar geleden zat ertussen. 
 
Zaterdag het sluitstuk: van IEPER westwaarts naar het Westelijk Front 
van 1917, via TYNE COT naar ZONNEBEKE zo richting GELUVELD en dan op zo naar 
ZILLEBEKEVIJVER, nog voorbij de zwevende kraan en aankomst. Voor de moedigen (er zijn er 
steeds minder) volgde nog het défilé na de Last Post en dan zalig een terrasje doen. 
 
Moest ik deze vierdaagse beoordelen naar weersomstandigheden dan zou ik stellen: “We were damn 
lucky”. De eerste dag een spatje regen, over de heuvels een mooie dag, de derde dag begon slecht, 
maar dat duurde maar een uurtje. En de laatste dag af en toe een koude bui maar bij aankomst een 
stralende zon. Gezien we de neiging hebben dat laatste en het goede te onthouden zal dit jaar als 
goed stapweer in ons stapboek genoteerd worden. En gezien het weer van de voorbije zomer zijn de 
weergoden deze Vierdaagse zéér goed gezind geweest. 
 
Mocht men het succes van een Vierdaagse afmeten aan de menselijke contacten die men ervaart dan 
was het dit jaar weer een hoogvlieger. Met dank aan vaste stapmaat Danny en aan petekind Kevin, al 
deed deze laatste als begenadigd beginneling op de 32 Km er alles aan om die twee ouwe knarren uit 
de zolen te lopen. Maar ook blij om al die mensen die je elk jaar terug ziet eens opnieuw aan te 
spreken en een babbeltje te slaan. 
 

De mannen van de vriendenkring 24 Li waren 
ook weer van de partij, we stappen bijna nooit  
samen, wegens ander stap- en stopritme maar 
toch leuk om een stukje van het parcours 
samen te verteren.  
 
Op de zestien liepen nog wat familie en 
vrienden van me, en raar maar waar die 
kwamen niet altijd voor mij binnen. De innerlijke 
mens iets teveel gesterkt?  
 
Ook veel andere reservisten gezien, zowel 
actieve als voormalige (zeg niet zomaar “buiten 
kaders” het zijn officieel personen zonder 
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militaire verplichtingen geworden), onder de baan, als al die kerels van de Medische Component die in 
de hulpposten schitterend werk leveren om de onfortuinlijke stappers weer stapklaar te maken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwbakken “Padre” Erwin VILAIN deed beide,  
ondersteunen en stappen. 

 
 
 

„t Was goed en we kijken al uit naar de volgende uitgave. 
 
 
 
 
 
 

Kol Med (Res) Marc Parys, Maj (Res) Philippe Van Den Bulcke, Cdt (Res) Stefaan 
Vergaerde, Kapt (Res) Koen Van Zandweghe, Adtj Chef(Res) Didier Vanhoecke. 
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CERTEX – BELUFIL 11-06 (BELUFIL 15) 
Lt-Kol (R) Claude BELAEN ing 

 
 
 
 
Van maandag 16 tot vrijdag 20 mei 2011 heb ik deelgenomen (Offr Man schade) aan de oefening 
CERTEX BELUFIL 06-11. Deze oefening was het sluitstuk van de voorbereiding van de missie naar 
Libanon vanaf midden juni 2011, voor een periode van vier maanden. 
 
Het detachement bestaat hoofdzakelijk uit militairen van 11

de
 Bataljon Genie (68

ste
 Cie lichte Gev Gn), 

het 18
de

 Bataljon Logistiek, de 6
de

 Groep Communicatie- en Informatiesystemen (CIS) en de 
Movement Control Group (MCG). De oefening werd voor de eerste maal georganiseerd door 
COMOPSLAND 2D (Maj SBH Yves DE NEVE) en niet door de Md Bde (Medium Brigade) uit 
Leopoldsburg. 
 
De UNIFIL AOR werd geprojecteerd 
naar Noord Limburg, Noordoost 
Antwerpen en het Oosten van Vlaams 
Brabant. Het Det BELUFIL 11-06 
werd ontplooid in de compound 2-45 
te AT TIRI (Leopoldsburg). 
 
Voor de aanvang van de CERTEX 
werd door de S3 11 Bn Gn (Cdt JP 
Stevens) een FragO met betrekking 
tot de Blue Line Demining en IEDDD 
Sp to UNIFIL verspreid en toegelicht 
aan het verantwoordelijke Pers 
BELUFIL 11-06. 
 
Vanaf dinsdag 17 mei volgden de 
militairen realistische crisisscenario‟s, 
o.a over ontmijningsongevallen. Dat 
de scenario‟s realistisch waren mag 
blijken uit bijgaande foto‟s. 
 
 

 
 
 
Verder werd er getraind op 
verschillende neventaken, zoals 
force protection, 
konvooibegeleiding, VIP- en 
persbezoeken, MEDEVAC 
technieken, CBRN, e.a. 
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De militairen werden door de evaluatoren 
van nabij gevolgd. Er vond na elk incident 
een debriefing plaatst met de positieve en 
negatieve elementen.  

 
Zo weet elke deelnemer wat er in elke 
situatie van hem/haar wordt verwacht. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op vrijdag 20 mei kregen de militairen een certificaat dat ze de oefeningen met succes hebben 
uitgevoerd en klaar zijn voor hun opdracht. 
 
Claude Belaen ing 
Reserveluitenant-kolonel 
van de Genie 
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Nationale competitie 2011 

 
 
 
 
 
 
Dat het nieuwe concept (parcours binnen een vliegbasis) zijn deugdelijkheid heeft bewezen staat met 
deze editie als een paal boven water. Het zal wel een beetje van de kleur van de G3 afhangen (goeie 
contacten binnen de Air-Component), maar het is anderzijds moeilijk om andere eenheden te vinden 
die naast overnachting, douchegelegenheid, leveren van maaltijden en ook nog eens Pers en Mat Sp 
aan de Oef, ook nog eens toelaten om een competitie te organiseren in een beschutte omgeving 
(regenweer was zeker van de partij) en over een betrekkelijk kort parcours (beperken van de 
transitafstanden). 
 
Het lukt GRWV, laat ons stellen de reserve van de provincie West-Vlaanderen, al jaren niet meer om 
een eigen team af te vaardigen. Spijtige zaak want onze voorgangers legden een stevige basis en in 
de jaren 80 en 90 namen we niet zonder resultaat deel. 
 
Welgemeende gelukwensen aan Maj v/h Vlw (R) Johan LUYCKX en Cdt (R) Koen PEERE die er voor 
het tweede opeenvolgende jaar in slagen  een beker en nu ook de vijfde plaats in de algemene 
rangschikking weg te kapen met een ter plaatse samengestelde ploeg. Deze keer de “MIKES” (ploeg 
M). LtKol (R) Christiaan DESMEDT en Adjt (R) Jan HEIRWEGH maakten eveneens deel uit van dit 
winning team. Ze hebben de prijs van de Commandant van de Marine Component, aan de ploeg die 
het meeste aantal punten behaalde in de theoretische proeven en nog geen andere prijs behaalde, 
zeker verdiend. 
 
Andere West-Vlamingen gezien? Ja zeker. 
 
Terwijl ikzelf vooral opereerde vanuit, om eerlijk te zijn in blok 2 als secretariaat en permanentie, was 
een andere West-Vlaming actief binnen het Org-gedeelte van de Comp. Ltkol (R) Filip VAN 
KERKHOVEN stelde zichzelf en zijn voertuig ter beschikking van de proef check-point, waar hij op 
overtuigende wijze probeerde de diverse ploegen te verschalken met een goed verstopte gordel 
explosieven, zelfs onze Poolse gasten moesten eraan geloven. “Me Carpenter, my toolbox, oeps … 
boem.. . Spijtig maar hem zien we volgend jaar niet meer terug, wegens geen militaire verplichtingen 
meer. 
 
Ook Org: Cdt (R)  Stefaan 
VERGAERDE en Adjt (R) Didier 
VAN HOECKE waren van de partij 
op de standen Medische 
Component. En dat het goed was, 
Stefaan is nog een beter 
toneelspeler dan verpleegkundige, 
de ene dag als gecrashte passagier 
in en uit de gracht, de andere dag 
als “vlammende (letterlijk)” technicus  
uit een ontplofte werkplaats.   
 
Verder nog Ops gezien: 2VZ Bart 
VAN REYBROUCK gezien in een 
Plg NAVY en KVK (R) Franz DE 
RADEMAEKER, wonende in DE 
HAAN, dus ook een (aangespoelde?) West-Vlaming in de Plg MULTI. 
 
Andere inwoners van onze Provincie daar aanwezig en niet vernoemd, mijn oprechte excuses. Maar 
dit kun je verhelpen door  zelf een artikeltje te schrijven, dan weten we ten minste dat je er was. 
 
Maj (R) Marc BEYTS
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NIEUWS UIT ONZE “REGIO’s” 
 
 
 
 

 
 
07 april 2010 : Herdenking Belgische gesneuvelde militairen sinds WO II 
 

Met een speciale vlaggengroet 
werden in het Competentiecentrum 
Steunmaterieel en Producten 
(CCMP) te Ieper de militairen 
gesneuveld sedert WO II herdacht. 
 
Op deze plechtigheid wordt er 
steeds een delegatie van de 
Koninklijke Entente Ieper, waar de 
Groepering Reservemilitairen 
West-Vlaanderen lid van is, 
uitgenodigd. 
 
 

De talrijke vaandeldragers van de 
vaderlandslievende verenigingen 
die behoren tot de Entente geven 
deze plechtigheid bijzondere 
luister. 
 
Ere LtKol Daniël Vandenbroucke, 
voorzitter Entente Ieper en lid van 
de Raad van Eer van de GRWV, 
en Ere LtKol René Declercq, 
secretaris Entente Ieper en 
ondervoorzitter GRWV regio 
Ieper, voerden de delegatie, die 
ondermeer bestond uit 29 
vaandels van vaderlandslievende 
verenigingen behorende tot de 
Entente, aan. 
 
 
 

Nieuwe Korpsadjudant CCMP – IEPER 
 
Op 15 september 2011 werd de stick van Korpsadjudant overgedragen van uittredend Korpsadjudant 
Adjudant-majooor Henri DEBOUBRY naar de nieuw aangestelde Korpsadjudant Adjudant-chef Dennis 
LAMOND. 
 
Adjudant-chef Dennis LAMOND is geboren te POPERINGE op 22 januari 1959. 
 
Hij loopt school in het Sint-Stanislascollege te POPERINGE om op 01 oktober 1975 dienst te nemen 
als kandidaat beroepsonderofficier bij de Tweede School voor Onderofficieren van de Krijgsmacht te 
ZEDELGEM. 
 
Hij kiest voor de verkenningstroepen en wordt het daaropvolgend jaar verder als “wit lintje” opgeleid in 
de School voor Pantsertroepen te STOCKEM. 
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Op 01 september 1977 wordt hij aangeduid  
Voor het tweede Regiment Jagers te Paard, gekazerneerd te LÜDENSCHEID (Belgische 
Strijdkrachten in Duitsland), waar hij de functies uitoefent van voertuigcommandant Scorpion en 
Striker en ingezet wordt als commandant van het voltigeurspeloton op Spartan. 
 
Op 04 juli 1983 vervoegt hij opnieuw de School voor Pantsertroepen – Groep CVRT om er 
onderrichter te zijn in de sectie bewapening. Drie jaar later bekomt hij een mutatie naar GS1-B, het 
wapenbureel van de Pantsertroepen te EVERE, waar hij gedurende meer dan vier jaar het beheer van 
de beroepsvrijwilligers van het pantserwapen ter harte neemt. 
 
Op 10 september 1990 wordt hij overgeplaatst naar het toenmalige Arsenaal van de Uitrusting (As 
Eqt) te IEPER. Hij wordt er tewerkgesteld als adjunct S3 (operaties en training). Het As Eqt wordt op 
01 juli 1991 omgevormd tot het 98

ste
 Bataljon Logistiek (98 Bn Log). Na een reconversiecursus 

ravitaillering beheert hij van 01 december 196 tot 30 
november 2000 het materieel dat buiten omloop wordt 
gesteld, deel uitmakend van de cel controle en 
productiviteit. 
 
Vanaf 01 december 2000 vervult hij de functie van adjunct 
S1 (beheer personeel) en op datum van 29 april 2003, bij 
transformatie van het 98 Bn Log tot het huidige 
Competentiecentrum Steunmaterieel en Producten 
(CCMP), wordt hij op post geplaatst als assistant human 
resources manager. 
Hij wordt benoemd in de graad van Adjudant-chef op 
datum van 26 maart 2005. 
 
Op 15 september 2011 wordt Adjudant-chef LAMOND 
voorgesteld als derde korpsadjudant van het CCMP. 
 
Dennis LAMOND woont te VLAMERTINGE en is gehuwd 
met Jeannine PAREZ. Zij hebben twee dochters en zijn 
intussen grootouders van vijf kleinkinderen. 

 
 
Ere Luitenant-kolonel René DECLERCQ, Ondervoorzitter GRWV regio Ieper, was op deze 
plechtigheid aanwezig. 
 
 
 

NIEUWE BESTEMMING MUNITIEDEPOT KOKSIJDE-WULPEN 
 
Tijdens de Gemeenteraad van 15 Nov 
2010 werd de bestemmingswijziging 
voor het gewezen munitiedepot te 
Koksijde-Wulpen goedgekeurd ... bijna 
een jaar later volgt de minnelijke 
onteigening van de munitiedepot door 
de Gemeente Koksijde. 
 
Het oud munitiedepot, door vele 
reservisten gekend, onder andere 
dankzij de Ex Mouse Trap 
(georganiseerd door de Kring 
Reserveofficieren Westhoek), was al in 
concessie gegeven door Defensie aan 
de Gemeente Koksijde, waar heel wat 
materiaal van de technische dienst 

werd gestockeerd. Onder impuls van een reservist komt een nieuwe activiteit op het terrein ... de 
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voorzitter van de Groepering Reservemilitairen West-Vlaanderen is, een aantal leden weten dit wel, 
ook voorzitter van Dierenasiel Ganzeweide vzw. 
 
Dit erkend dierenasiel die werkzaam is voor de Politiezones Westkust, Spoorkin, Middelkerke en 
Polder, heeft zijn huidige vestiging langs de Iepersesteenweg (N8) te Veurne, maar wordt op korte 
termijn onteigend. 
 
Na heel wat zoekwerk om een gepaste nieuwe locatie te vinden, werd een win-win oplossing gezocht 
voor de gemeenten. De verwerving van de gronden door Koksijde, laat de vereniging toe om via een 
erfpachtovereenkomst gebouwen op te richten. Deze gebouwen zullen maximaal geïntegreerd worden 
in het “militair karakter” van de site. Naast de bestaande stenen gebouwen zullen bunkers 
tussengevoegd worden waardoor het dierenasiel zich integraal onder een groen dak zal bevinden. 

Wie zich het terrein nog herinnert, bemerkt in het onderstaand ontwerp, centraal één van de 
bestaande stenen gebouw met links en rechts een nieuwe bunker. Erachter komt een nieuwe talud, 
waarin verblijven voor honden wordt voorzien. Daarachter de bestaande talud over de breedte van het 
terrein. Helemaal achteraan op de site bevinden zich de drie grotere bunkers onder een berm van 
aarde.  

 
 



- 30 -  RESINFO – Groepering Reservemilitairen West-Vlaanderen vzw 

 

Activiteiten Mars & Mercurius 
Afdeling Brugge / West-Vlaanderen vzw 
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KORPSFEEST 
18 November 2011 

 
 

 
 
 

De voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur van de  

Groepering Reservemilitairen West-Vlaanderen 

 

& 

 

de voorzitter en bestuursleden van de Vriendenkring 24Li 

 hebben het genoegen u en uw partner, 

alsook uw vrienden en familieleden, uit te nodigen op hun 

jaarlijks KORPSFEEST. 

 

Vrijdag 18 november 2011, om 19.30 uur, 

Feestzaal Groeneveld, Torhoutsesteenweg 655 te Oostende 

(www.hotelgroeneveld.be – 059 80 86 51) 

 

 

 

 

 

Aperitief met hapjes  

 

Samenspel van gebakken tongfiletjes, scampi 

en romige kreeftensaus met aardappeltorentje 

 

Varkenshaasje Archiduc met groentekrans en kroketten 

 

Bavarois van advocaat  

met bolletje vanille-ijs en karamelkrokantje 

 

Koffie en versnaperingen 

 

Alles wordt geserveerd met aangepaste wijnen & water. 

 
 
 
 

De prijs bedraagt € 55,00 per persoon, aperitief, inclusief wijnen en dranken. 

 

Hoe en wanneer inschrijven ? 

U is pas ingeschreven na storting op rekening IBAN: BE58 7755 8208 3479 van de 

Groepering Reservemilitairen West-Vlaanderen vzw. 

Wij ontvangen uw inschrijving graag vóór woensdag 09 Nov 2011,  

met in de vermelding “Korpsfeest” en het aantal personen. 

 

 

Kledij: gala, spencer of service-dress (wit-zwart met eretekens) of avondkledij. 

http://www.hotelgroeneveld.be/
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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 

 

 


