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Voorwoord 
Beste leden, 
U kunt opnieuw genieten van een nieuwe “ResInfo FLASH”.  
Een vlugge blik op onze webstek (www.grwv.be) zal u vertellen dat er 
verscheidene activiteiten zijn geweest en nog op het programma staan. 
Over één element wil ik het wel even wat uitgebreider hebben.  
In verschillende nieuwsberichten spreekt men over  besparingen en kijkt 
men uit naar de ‘intentieverklaring van de Minister van Defensie (=MOD) 
. Al gauw krijgt men dan de indruk dat alles ‘on hold’ is geplaatst. Maar 
niets is minder waar als het over de ‘toekomst van de Reserve’ gaat. 
Momenteel zijn er verschillende gesprekken en contacten tussen het 
kabinet van ‘MOD’, de staf van Defensie en KNVRO-KNUROO over dit 
item. 
Volgend op de brainstormsessie in (sept – dec) 2014 werd een werkgroep 
samengesteld ( jan ’15) om een sneuvelnota op te stellen. Elke reservist 
kreeg de kans om deze sneuvelnota te bespreken tijdens 
overlegmomenten in de verschillende provincies. Er is zelfs al overleg 
geweest (30 juni 2015) met de Minister van Defensie en zijn kabinet. Ook 
DNR is betrokken in dit gebeuren. 
Kortom er wordt bekeken hoe en wat de ‘toekomst zou kunnen zijn voor 
de Reserve’ . 
Op 14 november is er een SYMPOSIUM gepland waar u heel wat info en 
standpunten zult kunnen aanhoren. 
Alles van wat er in het voortel staat hier uit de doeken doen is 
onbegonnen werk. Ik probeer toch wat te schetsen.  Je zou het kunnen 
omschrijven als : “een geïntegreerd plan, inclusief interne compromissen, 
gebaseerd op buitenlandse en binnenlandse referenties, met inbegrip 
van budgettaire standpunten en waarin reeds de haalbaarheid wordt 
aangetoond.” Een mondvol! Maar dit bewijst dat het voorstel serieus 
wordt opgebouwd en onderbouwd. 
Men wil constructief naar de toekomst kijken. Na een opbouw- en 
hernieuwingsfase  komen tot een periode waar de ‘toekomstige Reserve’ 
wordt geconsolideerd. Men kijkt uit naar een Reserve die geïntegreerd is 
in Defensie. Naar een Reserve die een betekenis heeft. Naar een Reserve 
die in Defensie een belangrijke rol kan/zal hebben.  
Om dit te bereiken worden verschillende facetten bekeken, toegelicht en 
uitgediept. Ik som er maar enkele op : rekrutering, publiciteit, vorming, 
inzet, statuut,…  Ook de relaties met de civiele maatschappij en de 
werkgevers zijn niet uit het oog verloren. 

http://www.grwv.be/
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Ik zal jullie niet verder overrompelen met details. Ik nodig jullie uit om dit 
verder op te volgen via de verschillende informatiekanalen. Aanwezig zijn 
op het symposium is in deze optiek een pluspunt. 
Verder kijk ik uit om jullie te mogen ontmoeten op een van onze 
volgende activiteiten.  
De korpsmaaltijd ( 27 november) is zeker aan te raden! 
Jullie voorzitter, 
Peter Pattyn 

 

Secretariaat 
Voor uw agenda – Activiteiten 

Bestuursvergaderingen: 
09 nov 2015 Bestuursvergadering    Last Post     Ieper 

07 dec 2014 Bestuursvergadering Zwevegem    

 

Do 29 - Vr 30 Okt 15 NMKBRK 2015 12/13Li Spa 

Ma 09 1945 Nov 15 Last Post + Raad van 
Bestuur 

Ieper 

Wo 11 Nov 15 Wapenstilstand Lokale plechtigheid 

Zo 15 Nov 15 Te Deum koningsdag Lokale plechtigheid 

Vr 27 Nov 15 Korpsmaaltijd De Normandie 
Koksijde 

Ma 07 2000 Dec 15 Raad van Bestuur Zwevegem 
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Adapt – a grave 
 
Van het “Adapt – a grave programm” te Waregem bekwam GRWV 
goedkeuring van haar aanvraag en werd het graf van Amerikaanse privat 
Leo Ralph Barlett (D-01-10) gestorven op 02 nov 1918 toegekend.  
Ten einde de Amerikaanse privat Leo Ralph Barlet beter te leren kennen 
werd door enkele leden opzoekingen gedaan. 
Van ons lid Patrick Malbrancke hebben we volgende info ontvangen. 
De info hieronder komt letterlijk uit het boek "De soldaten van de 
Amerikaanse militaire begraafplaats Flanders Field" van Patrick Lernout 
en Christopher Simms 
BARLETT Leo R. 
Private, Co K, 361st Infantry Regiment, 91st Division 
DOW (died of wounds) 2 november 1918 
Plot D - Rij 01 - Graf 10 
Army serial number 2477318 
geen foto beschikbaar 
Leo Ralph Barlett (° 26 november 1888 in Gurneyville, OH) woonde in 
Jeffersonville, OH.  Hij werd opgeroepen en moest zich op 26 mei 
aanbieden.   
Zijn opleiding bij 158th Depot Brigade duurde tot 17 juli.  Daarna werd hij 
ingedeeld bij CO A, 336th Infantry Regiment, 84th Division, waarmee hij 
de oversteek maakte naar Europa.   
In Frankrijk werd de divisie op 3 oktober ontbonden en Leo werd op 5 
oktober toegevoegd aan Co K van het 361st Infantry Regiment, 91st 
Division.   
Zijn jongere broer Theo Raymond was toen reeds een tweetal maanden 
vóór hem in Frankrijk bij het 602nd Engineers ; hij bracht het tot Sergeant 
1st Class. 
Op 3 november 1918 werd Leo in de rug geraakt door granaatscherven 
en overleed een paar uur later aan zijn verwondingen.   
Theo's zoon, Ralph, diende in de Tweede Wereldoorlog. 
 In een notendop : de 91st Division heeft een groene, met zwarte 
omrande spar als symbool en wordt ook wel de Wild West Division 
genoemd naar de geografische ligging van de staten van waaruit de 
mannen, die de divisie vormden, afkomstig waren.  Het was de enige 
Amerikaanse divisie in België, die niet uit National Guards samengesteld 
was. 
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Het was een National Army Division, gevormd door vrijwilligers en 
dienstplichtigen uit de staten Montana, Nevada, Wyoming, Utah, 
Washington, Oregon, California en Idaho. 
Ze vocht aan de Argonne (FR), kwam vanaf 18 oktober in Ieper (St.-Jan) 
aan, van waaruit ze op 20 oktober vertrok naar Oostnieuwkerke, 
Roeselare (24 oktober) en later naar Rumbeke (26 oktober)om later 
ingezet te worden in het Ieper-Leie offensief, wat haar tot Waregem en 
Oudenaarde bracht. 
 De volledige geschiedenis van de Divisie wordt beschreven in het 
bovenvermelde boek Pag. 46 - 64 

 

Internationale schietwedstrijd te Lefferingcoucke 2015 
 
De jaarlijks weerkerende schietwedstrijd tussen Franse, Duitse, en 
Belgische reservisten vond dit jaar plaats op zaterdag 26 september bij 
onze Franse vrienden te Lefferingcouke. De opdracht was beter doen dan 
verleden jaar waar we twee bekers en drie individuele medailles haalden.  
Uit de reservistenverenigingen GRWV en Brugs Ommeland hadden zich 
12 schutters ingeschreven zodat 4 ploegen van 3 schutters konden 
gevormd worden, een zelfde aantal als verleden jaar. 
GRWV met Pattyn Peter, Rotsaert Jos, Beyts Marc en Rosseel Eric,. Brug 
Ommeland met Devlieghe Didier, Possenier Gilbert, Brissinck Kurt, 
D’Hondt Pascal, Goethals Marc, Wensch Johan, Cassier Chris en Willems 
Patrick. Op 25 september melde Patrick Willems zich af wegens ziekte en 
gelukkig kon ik zoals verleden jaar beroep doen op mijn oud-collega 
Bonjé Rudi die de door omstandigheden de uitgevallen Patrick kwam 
vervangen. Op 26 sep, de dag van de wedstrijd, kwam Cassier Chris 
wegens ziekte ons ook niet vervoegen en was het te laat om nog een 
Belgische reservist te rekruteren voor de wedstrijd. Bij de Franse 
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reservisten hadden ze een één op overschot zodat er dan een gemengde 
ploeg werd gevormd. 
Bij de Fransen was de gendarmerie niet aanwezig gezien de 
oorspronkelijke wedstrijddatum van 19 naar 26 sep was verplaatst. Hun 
schutters waren allemaal van dienst en werd het dienstrooster niet 
aangepast. De meest gevreesde ploeg was nu de reserve Off van 
Duinkerke. 
Met de resultaten van vorig jaar in het achterhoofd werd een 
winnaarsploeg gevormd om een onklopbaar resultaat neer te zetten. 
Voor Didier en Kurt had ik geen twijfels het zijn ook twee schutters met 
ervaring die zich goed kunnen beheersen en geen wedstrijdstress 
hebben. Met mijzelf erbij kon niets verkeerd gaan. Het nadeel op deze 
wedstrijd is dat de banen uitgeloot worden en we het wapen waarmee 
geschoten wordt niet 100% kennen en niet zijn afgesteld op ons oog. Het 
komt er dus op neer na de proefschoten de juiste verbetering bij het 
mikken toe te passen.  
De wedstrijdjury die de kaarten controleerde en de uitslagen noteerden 
had plaatsgenomen in een ander lokaal zodat de tussenstanden niet 
gekend waren. Er bleef dus niets anders over dan bij ieder schot zo 
geconcentreerd mogelijk te blijven. 
Rond 12.30 uur werd verzameling geblazen op het binnenplein voor de 
prijsuitreiking. Vol spanning werden de plaatsen ingenomen en 
uitgekeken naar de resultaten. De resultaten voor geweer, die 
achterwaarts verkondigd werden, werd gespannen gevolgd tot de ploeg 
met Didier, Kurt en mezelf de beste ploeg bleken te zijn. Bij pistool steeg 
de verwachtingen gezien ook hier wij alle drie een zeer goed resultaat 
hadden neer gezet en wat bleek ook hier waren we de beste ploeg en 
haalden reeds de twee bekers voor de eerste plaatsen naar België. De 
beker voor de combiné was dus zeker ook voor ons. 
Door een telfout op het resultatenblad werden we echter als tweede in 
de rangschikking afgeroepen en een verkeerde ploeg als overwinnaar 
gehuldigd. Een fout die achteraf werd recht gezet. 
Individueel waren we ook beter dan vorig jaar en haalden 6 individuele 
medailles waarvan 4 eerste plaatsen. 
Eerste voor pistool was Peter Pattyn en mezelf, beiden met 91 punten op 
100. Eerste met geweer en tweede in de combiné was Didier Devlieghe. 
Ook Kurt Brissinck haalde een medaille. Peter Pattyn was ook nog eerste 
in de combiné 
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De volledige uitslag wordt op de website van GRWV geplaatst van zodra 
deze in ons bezit is. 
In het ploegenklassement waar we alle eerste plaatsen wegkaapten 
kunnen we zeker zeggen dat het resultaat beter was dan verleden jaar en 
zeker ook met vijf individuele medailles wordt het bijna een onmogelijke 
opdracht om volgend jaar nog beter te doen.  
De aansluitende aperitief en traditionele BBQ sloot deze aangename dag 
af.  
Volgend jaar zijn we er weer met de bedoeling het onmogelijke te doen. 
De volledige uitslagen vind je terug op onze website www.grwv.be 
 
Possenier Gilbert 

 

 

http://www.grwv.be/
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Maak uw eigen beeldje en herdenk  zo de 600.000 slachtoffers van WOI 

Tijdens de periode 2014-2018 kunnen mensen wereldwijd workshops volgen om 
samen 600.000 beeldjes te maken uit klei : één beeldje voor iedere gesneuvelde op 
Belgische bodem. Alle beeldjes samen zullen uiteindelijk in 2018 in het 
provinciaal domein De Palingbeek deel uitmaken van de grote Land art installatie 
CWRM, op het Niemandsland van de frontzone rond leper 

Wil je deel uitmaken van dit uniek Project? 
Een beeldje maken in een van 
onze ateliers neemt slechts 15 
minuten in beslag. Een peter-of 
meterschap kost 5 euro. De helft van 
dit bedrag wordt rechtstreeks 
doorgestort naar een goed doel dat 
kinderen helpt die zich door huidige 
oorlogssituaties in fysieke en/of 
psychische nood bevinden. Elke peter 
of meter ontvangt een certificaat van 
deelname met hierin een dog tag met 
CWRM stempel. Aan elk beeldje komt 
een tag met daarop de naam van een 
peter of meter en de naam van een 
van de slachtoffers opgenomen in ‘de 
Namenlijst' die het Flanders Fields 
Museum samenstelt. 
Wil je graag een mobiel atelier 
organiseren in jouw buurt? Meer info op 
onze website of via cwrm@vzwkunst.be 
Coming World Remember Me is een 
project van vzw Kunst en kunstenaar 
Koen Vanmechelen in opdracht van het 
Provinciebestuur van West-Vlaanderen 
en kadert in het grootschalig 
herinneringsproject Gone West/ 
Reflection on the Great War 
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Meer info op WWW.CWRM.BE 
De Vlieghe Didier 

 

Wij hebben ons beeldje reeds gemaakt te Ieper, nu 
jullie nog! 
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Groepering                              Traditiedrager van de Kringen ReserveOfficieren van 
Reservemilitairen  

West Vlaanderen vzw 

aangesloten bij K.N.V.R.O 
 

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 dat doorgaat op 

 vrijdag 27 november 2015  vanaf 19.00 uur in “DE NORMANDIE” 

                    Koninklijke Baan 1  – 8670 KOKSIJDE -  www.denormandie.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De prijs bedraagt  65,00 € (leden) en 70,00 € (niet-leden en partners)  

per persoon (aperitief,  aangepaste wijnen en  dranken tot 2.00 uur incl.) 
Er is aansluitend mogelijkheid tot dans 

Hoe en wanneer inschrijven ? 

Door storting op rekening IBAN: BE58 7755 8208 3479 van de Groepering Reservemilitairen 

West-Vlaanderen vzw met vermelding van uw naam EN 

bevestiging per e-mail (secretariaat@grwv.be). 

 

Wij ontvangen uw inschrijving en betaling graag vóór 15 november 2015 

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

Aperitief met mondgeneugten 
*** 

Koksijdse Bouillabaisse – toast en rouille 
*** 

Toast op Z.M. de Koning 
*** 

Filet van jonge eend, bigaradesaus – 
gekonfijte toets 

*** 
Gegratineerd vers fruit – roomijs – 

sabayon 
*** 

Koffie met versnaperingen 
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Hoe lid worden 

Lid worden van de Groepering Reservemilitairen West-
Vlaanderen kan door jaarlijks een bijdrage van € 25,00 
te storten op rekeningnummer  
IBAN: BE58 7755 8208 3479 - BIC: GKCCBEBB.  


