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Voorwoord 
Beste leden, 
 
Tof, fijn, leuk, fantastisch,…om dit jaar mee te maken.  
GRWV werd KGRWV ! Het is zover. We zijn KONINKLIJK sinds 04 maart 2016. 
En het kan niet op.  
Ook dit jaar een jubileum ! 25 jaar verbroedering met onze collega’s in 
Duinkerke. 
En verder zijn er nog heel wat activiteiten gepland : 
Familiedag, internationale competitie FRA-GER-BEL in Duinkerken, onze 
‘Korpsmaaltijd’ verschillende TIR’s en meer…. (Alles te vinden op onze 
webstek www.grwv.be) 
Ik kijk al uit om samen met jullie deel te nemen aan verschillende 
activiteiten. 

Peter PATTYN 
Een fiere voorzitter. 
Koninklijke Groepering Reservemilitairen West-
Vlaanderen 

          Secretariaat 
 

Vierdaagse van de IJzer 
Van dinsdag 23 aug tot vrijdag 26 aug 

dinsdag, 23 augustus, 2016 Oostduinkerke 
woensdag 24 augustus, 2016 Diksmuide 
donderdag 25 augustus, 2016 Poperinge 
vrjdag, 26 augustus, 2016 Ieper   

De "Vierdaagse van de IJzer" is een internationale mars, georganiseerd door de 
Belgische Defensie. 
Deze jaarlijkse 'militaire oefening' staat open voor burgers en militairen uit binnen- en 
buitenland. 

Het wandelgebeuren streeft drie doelstellingen na: 

 De band tussen Defensie en de samenleving versterken door militairen en 
burgers samen te brengen tijdens een gemeenschappelijke, sportieve 
inspanning 

 De gesneuvelden van de beide wereldoorlogen, in het bijzonder zij die vielen op 
de slagvelden in de Westhoek tijdens de Eerste Wereldoorlog , herdenken op 
een respectvolle manier 

 De wandelaars op een aangename manier laten kennismaken met de 
historische en toeristische waarde van de Westhoek 

http://www.mil.be/def/index.asp?LAN=nl&ID=497
http://www.westhoek.be/
http://www.wo1.be/
http://www.toerismewesthoek.be/


4 
 
 

Voor uw agenda – Activiteiten 

 

Ma 06 2000 Jun 
16 

RvB na Last Post Ieper 

Di 21 tot 24 Jun 
16 

Zie Website MESA 
MESA  
 

Arlon – Arlon 
(Martelange – 
Bastogne (1 lijn). 
Houffalize – 
Houffalize  
Vielsalm – Vielsalm  

Vr 01 1630 Jul 16 Trg Tir FDD Duinkerke 

Di 23 tot 26 Aug 
16 

Zie Website 

44e 4- daagse v/d Ijzer 

Oostduinkerke 
Diksmuide 
Poperinge 
Ieper 

Vr 02 1630 Sep 16 Trg Tir FDD Duinkerke 

Ma 05 2000 Sep 
16 

RvB Regio Kortrijk 

Za 10 Sep 16 SBMM Omgeving Maldegem 

Za 01 Okt 16 Comp Tir F-B-D FDD Duinkerke 

Za 24 Sep 16 Familiedag Ploegsteert 

Vr 04 1630 Nov 
16 

Trg Tir FDD Duinkerke 

Zo 06 Nov 16 43e Canadeese 
Bevrijdingsmars 

Hoogplaat (NL) - 
Knokke 

Ma 07 2000 Nov 
16  

RvB na Last Post Ieper 

Vr 25 Nov 16 Kringmaaltijd GRWV Esen 

Vr 02 1630 Dec 16 Trg Tir FDD Duinkerke 
 

http://www.vierdaagse.be/nl
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Koninklijke Groepering Reserve Militairen 

West-Vlaanderen vzw 

 
4 Maart 2016, bijzondere dag in de geschiedenis van de 
groepering reservemilitairen West-Vlaanderen. Op deze 
dag werd door de Koning de bijvoeging “Koninklijk” aan 
onze vereniging toegekend.  
Deze gebeurtenis werd geofficialiseerd op 19 april door 
de provinciegouverneur. Een afvaardiging van de 
vereniging werd op deze dag verwacht in het provinciaal 
hof te Brugge om het brevet en medaille van de 
toekenning van de titel in ontvangst te nemen.  

Onze voorzitter, 
vergezeld door 
enkele leden van 
het bestuur namen 
deze taak op zich. 
Samenkomst was 
op het Prov Comdo. 
Van daaruit werden 
we vergezeld door 
Cdt Demunter  als 
afgevaardigde van 
de Prov Comd, naar 
het provinciaal hof. 
Een twintigtal 
verenigingen uit de 
provincie waren aanwezig in de balzaal waar de uitreiking plaats vond. 
De provinciegouverneur was naar Brussel geroepen voor overleg met 
de minister van binnenlandse zaken waardoor de griffier zijn taak 
diende over te nemen. Eén voor één werden de verenigingen 
opgeroepen om het brevet en medaille in ontvangst te nemen, wat 
door enkele fotografen werden vastgelegd. Na deze ceremonie 
werden alle aanwezigen uitgenodigd voor een groepsfoto op de 
toegangstrappen voor het provinciaal hof. Aansluitend was er nog een 
receptie in de balzaal met een natje en een hapje.  
Met de toekenning van deze titel dragen we nu ook een koningskroon 
in het logo van de vereniging zoals hierboven afgebeeld. 
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Felicitaties  
  
Krijgsmacht 
Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden 
Koninklijk besluit tot toekenning van de Kroonorde aan militairen 
voor dienstanciënniteit 
Bij koninklijk besluit nr. 1118 van 5 februari 2016: 
Worden bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde op datum van 
15 november 2015: 

Luchtmacht 
Reservekolonel van het vliegwezen Vandecasteele J-P. 
Worden bevorderd tot Officier in de Kroonorde op datum van 15 
november 2015: 

Landmacht 
Reservekapitein-commandant Pype D. 
 Ze nemen op bovenvermelde data hun rang in de Orde in als 
houders van deze nieuwe onderscheiding. 
Krijgsmacht 
Eervolle onderscheidingen. - Toekenning van het Militair Kruis 
Bij koninklijk besluit nr. 1120 van 5 februari 2016 : 
Het Militair Kruis van 1ste klasse wordt verleend aan de volgende 
militairen op datum van 15 november 2015: 

Landmacht 
Reservekapitein-commandant Vergaerde S. 

 

http://www.bonne-verzekeringen.be/
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De bootreis 
Door Geert Casteleyn 

*** 
Toevallig vernam ik dat koopvaardijschepen ook passagiers meenemen en 
dat dit een buitenkans is voor wie eens wil varen en lezen. 

In oktober 2015 boekte ik een kajuit op de 'CMA-CGM Fort Saint-Louis' 
om in januari-februari 2016 mee te varen van Duinkerke naar de Caraïben 
en terug naar Duinkerke. 

Kort daarna besliste de rederij 'CMA-CGM' om vanaf 19 januari een 
wekelijkse verbinding te verzekeren tussen Zeebrugge en de Caraïben 
met de 'Fort Saint-Louis' als eerste van de vier schepen op deze nieuwe 
lijn. 

Dat was dus reeds een mooi begin: in Zeebrugge aan boord kunnen gaan 
en bij ondergaande zon de haven buitenvaren richting Duinkerke. 

De aanloop (Zeebrugge - Duinkerke - Le Havre - Saint-Nazaire) is ideaal 
om te wennen aan het leven op zee indien men voordien nog nooit heeft 
gevaren en dus vol verwondering het scheepvaartverkeer en het 
manoeuvreren kan bekijken van op de brug waar kapitein en loods graag 
toelichtingen geven. 
 
Tussen Le Havre en Saint-Nazaire kregen we reeds een voorproefje van 
minder goed weer maar slechts twee passagiers hadden het gedurende 
één dag iets moeilijker. 
Nadien had niemand nog last van het stampen en rollen van het schip. 

Na die aanloop varen we van Saint-Nazaire rechtstreeks naar 
Guadeloupe. 

De stuurlui-van-wacht krijgen graag bezoek op de brug want de semi-
automatische piloot moeten ze zelden bijsturen daar er op de route naar 
de Caraïben weinig scheepvaartverkeer  is. 

De vijf uur tijdsverschil tussen Frankrijk en de Caraïben overbruggen we 
door op volle zee vijf opeenvolgende dagen de scheepsklok één uur 
achteruit te draaien. 

We kregen dus vijf dagen van 25 uur om uit te slapen en dat lukte aardig 
wegens het wiegend stampen en rollen van het schip. 

De meeste passagiers lezen zeer veel maar tussendoor zien ze mekaar: 
• in de bar 
• aan tafel 
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• in het salon 
• op de brug 
• in de gym 
• op het buitendek tijdens de wandeling van een kleine 500 meter per 
rondje 
• op het voorplecht, de ideale plaats om dolfijnen, vliegende vissen en 
zelfs orka's te spotten. 

Verder zijn alle passagiers vanzelfsprekend aanwezig tijdens activiteiten 
zoals: 
• een veiligheidsbriefing 
• een oefening 'abandon ship' 
• een rondleiding in de machinekamer 
• een rondleiding in de keukens en koelruimen 
• een uiteenzetting over de navigatie- en meteo-instrumenten. 

Na acht dagen op zee bereiken we Guadeloupe stipt op het uur dat de 
rederij reeds weken voordien heeft afgesproken met het plaatselijke 
loodswezen. 

De kapitein berekende dus perfect de optimale snelheid in functie van de 
zware zee, het brandstofverbruik en vooral het gewenste uur van 
aankomst. 

Na één dag lossen in Guadeloupe varen we in één nacht naar Martinique 
om daar in drie dagen volledig te lossen en bijna helemaal te laden. 
Opnieuw in één nacht varen we dan terug naar Guadeloupe voor één dag 
laden. 

Vanuit een varend hotel genieten de passagiers intussen van vijf dagen 
toeristische bezoeken aan Guadeloupe en Martinique. 

Daarna volgt de terugreis van Guadeloupe via Duinkerke naar Zeebrugge 
in negen dagen waarvan vijf van 23 uur om het tijdsverschil te 
overbruggen. 

Iets voorbij de Azoren vroeg de kapitein aan alle opvarenden om niets te 
laten rondslingeren in de kajuiten en om niet meer op het buitendek te 
gaan omdat er slecht weer op komst was. 
Het was mooi om zien hoe routineus maar ingenieus alles vastgezet werd 
in de collectieve ruimtes 
en hoe iedereen in de gangen of op de trappen even stilstond telkens het 
schip ver overhelde net voor het naar de andere kant begon te rollen. 

De volgende morgen vernam ik dat er midden de nacht uiteindelijk toch 
een koerswijziging nodig was geweest omdat het rollen te hevig was 
geworden. 
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Enkele dagen later was de zee veel rustiger maar het scheepvaartverkeer 
veel drukker. 
Tussen de vele vrachtschepen en vissersboten kruisten we een van de 
recentste en grootste containerschepen van CMA-CGM m.n. de 'Amerigo 
Vespucci'. 

Het slecht weer, het drukke scheepvaartverkeer en de tussenstop in 
Duinkerke verhinderden uiteindelijk niet dat we vier weken na afvaart 
opnieuw in Zeebrugge konden aanmeren, stipt volgens de planning van 
de rederij. 

Onze loods maneuvreerden de 'Fort Saint-Louis' met een mooie 
achterwaartse zwaai naar de juiste plaats langs de kaai. 

Het volledige traject was een meevaller 
en elk van de vier onderdelen had zijn aparte charmes: 
1: de aanloop van Zeebrugge via Duinkerke en Le Havre naar Saint-
Nazaire 
2: de heenreis van Saint-Nazaire naar de Caraïben 
3: het toeristisch intermezzo op de Caraïben 
4: de terugreis van de Caraïben via Duinkerke naar Zeebrugge. 

Niet alle passagiers deden het volledige traject in één keer 
maar in totaal waren er twaalf passagiers uit vijf landen: 
Frankrijk, Zwitserland, Finland, Engeland en België. 

Uiteindelijk heb ik niet alle meegenomen boeken kunnen lezen omdat er 
te veel leuke aanleidingen waren om even te pauzeren. 
Het varen is dus geweldig meegevallen. 

*** 
                                                                   Geert Casteleyn  
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Schieten en hernieuwing verbroederingscharter 
 
Na twintig jaar contacten en gemeenschappelijke activiteiten, besloten, nu 
bijna 25 jaar geleden, de Reservisteofficieren van Dunkerque te verbroederen 
met de Kring Reserveofficieren Westhoek en de Reserveonderofficieren van 
Dunkerque met de Reserveonderofficieren van Brugs Ommeland.  
Vandaag vaststellende dat deze hechte band hen blijft verenigen, besluiten ze 
om deze verbroederingscharter opnieuw te officialiseren wat zal toelaten om 
hun vriendschapsbanden en de mogelijkheden tot hulp en bijstand op 
cultureel en militair vlak te versterken. 

Deze vriendschapsbanden werden op 
passende wijze hernieuwd in het Fort des 
Dunes te Lefferingkoucke op 14 mei 2016.  
Door onze Franse vrienden werd een 
programma opgesteld welke begon met een 
schietwedstrijd tussen verschillende ploegen , 
Franse en Belgische reservisten, met 
aansluitend bekendmaking  van de uitslag en 
een korte plechtigheid  waarop 
vertegenwoordigers van de burgermeesters 
van Duinkerke en Lefferingcoucke, als ook de 
voorzitters van beide resrvisten verenigingen 
een kleine toespraak hielden ter gelegenheid 
van de bestendiging van de bestaande 
vriendschaps banden tussen de Franse en 
Belgische reservisten. 
Na dit officeel gedeelte kon men proeven  van 
een echte Franse apperitief alvorens  te 
genieten van de BBQ in open lucht op het 
terrein van het fort.  

Voor de namiddag was er keuze om ofwel het fort met Jean Caenen als gids 
te bezoeken waar bij hij in zijn sappig vlaamsch dialeckt ons alle geheimen van 
het fort uit de doeken deed. Of men ook een bezoek brengen aan het “Musée 
du Souvenir “, een museum met allerlei wapens en militair materieel uit de 
tweede wereldoorlog, zowel Duits als Engels en Frans. Tevens kon men er een 
film bekijken over de verdedigingswerken dat door de Duitse bezetter werden 
uitgevoerd om de haven te beschermen. De dag werd dan afgesloten met een 
Repas de Cohésion in het restaurant “Le FIGARO” in Malo. Het was een 
gezellige dag waarbij we onze Franse vrienden bedanken voor de geslaagde 
organisatie van het gebeuren. 
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Samenvatting Resultaten schietwedstrijd 14 mei 2016 

CLASSEMENT PAR EQUIPE 
EQUIPES      

    Combiné             Carabine     Pistolet  

 TOTAL Clt TOTAL Clt TOTAL Clt 
OFF  WEST- VLAANDEREN  2 455 1 235 2 220 2 
OR DK 1                                              453 2 227 3 225 1 
OOFFR WEST VLAANDEREN  1 446 3 237 1 209 4 
OFFR WEST VLAANDEREN  1 435 4 217 6 218 3 
SOR DK  1  417 5 219 4 198 5 
OFFR  WEST VLAANDEREN 3  375 6 207 7 158 6 
OOFFR  WE5T VLAANDEREN 2 371 7 218 5 153 7 
M1XTE DK  2       326 8 178 8 148 8 

 

 

INDIVIDUEL CLASSEMENT CARABINE  
Noms 

  
EQUIPES      Carabine  Clt 
OFFR WEST VLAANDEREN  1 LTKOL PATTYN Peter                90 1 
OFFR  WEST VLAANDEREN 3  CDT WAEYAERT Marlo              89 2 
OR DK 1                                              CDT VAN LOOCKE Michel 88 3 
OOFFR WEST VLAANDEREN  1 ADJ POSSENIER Gilbert             85 4 
M1XTE DK  2       LT LHOMME Jean Marie           83 5 
OOFFR  WE5T VLAANDEREN 2 ADJ VAN ACKER Gilbert           83 5 
INDIVIDUEL CLASSEMENT PISTOLET    
EQUIPES Noms Pistolet Clt 
OR DK l CDT VAN LOOCKE Michel 87 1 
OFFR VLAANDEREN l MAJ D’HONT Koen                       87 1 
Ooffr  WEST VLAANDEREN 1   ADJ DE VLIEGHE                           85 3 
OFFR WEST VLAANDEREN 2    CDT CASTELEIN Eric                 83 4 
SOR DK l ADJ  ALEXIS Bernard                   81 5 

EQUIPES 
CLASSEMENT EN COMBINE 

Noms combiné Clt 
OR DK l CDT VAN LOOCKE Michel 175 1 
OFFR WEST VLAANDEREN 1     LTKOL PATTYN Peter                  165 2 
Ooffr  WEST VLAANDEREN 1    ADJ DE VLIEGHE                          163 3 
OFFR WEST VLAANDEREN 3    CDT WAEYAERT Mario               163 3 
OFFR WEST VLAANDEREN 2    CDT CASTELEIN Eric                   163 3 
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CERRUTI 1881 

LOUIS FERAUD 

BUGATTI 

Mc GREGOR 

BRAX 

FERRE 

BURLINGTON 

SCHIESSER 

JEAN-PAUL GAULTIER UURWERKEN 

CERRUTI UURWERKEN 

LEDUB 

HENRY COTTON’S 

 

www.herenmodepaul.be 

info@herenmodepaul.be 

 

DIRECTE KORTING 10 % VOOR LEDEN 
 

 

 

Hoe lid worden 

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

http://www.herenmodepaul.be/
mailto:info@herenmodepaul.be

