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Secretariaat

2019
Het lidgeld voor het jaar 2019 is onveranderd gebleven

-25 euro : voor effectieve leden
Lidgeld kan gestort op het rekening Europese
overschrijving : Iban : BE58 7755 8208 3479
Groepering Reserve Militairen West-Vlaanderen
Voor uw agenda – Activiteiten
Vr 07 1630 Dec 18

Trg Tir

FDD Duinkerke

2019
Vr 25 Jan 19

Nieuwjaarsreceptie

Zie uitnodiging

De agenda 2019 wordt opgemaakt tijdens de statutaire
algemene vergadering tijdens de maand feb en zal aansluitend
verspreid worden.
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Privat Leo Ralph Barlett
26 Nov 1888 - 02 Nov 1918 __________________________________________
Op een stralende laat-herfstdag, meer bepaald op 03 Nov begaven een aantal
bestuursleden van KGRWV zich naar de gemeente Waregem om daar om 11
uur aanwezig te kunnen zijn .
Om een wellicht veel koudere en onvoorspelbaardere 2 Nov 1918 waren
infanteristen van het 361 st Infantry Regiment van de 91 Divisie ook op weg
naar de gemeente Waregem.
Iets meer dan 100 jaar zit tussen beide data. In Waregem, op de
bewuste*dag anno 2018 stonden enkele bestuursleden mij al minzaam op te
wachten op de kleine parkeerhoek voor de vredige Amerikaanse
begraafplaats.
In Waregem november anno 1918 was het voor de eenheid van Ralph
Barlett een totaal ander ontvangstscenario.
In de koude tweede
novembermorgen maakten granaatscherven een abrupte ommekeer teweeg
in het leven van Ralph. Hij zou dezelfde dag nog bezwijken aan de opgelopen
verwondingen. Een medewerker van deze site kon ons hierover enkele
details meegeven.
Voor ons, 101 jaar later, was het gelukkig niet direct het einde. Het was
veeleer een begin van een soort inleefmoment naar hetgeen voorafgegaan
was aan het tragische einde van Ralph.
Wij, hier en nu voelen een zekere vorm van erkentelijkheid voor hetgeen
Ralph en zijn makkers voor ons hielpen bewerkstelligen, namelijk de
bevrijding van onze contreien.
Het graf van Ralph bevindt zich op een vredige plek met zicht op de centrale
herdenkingskapel. Ofschoon een mens zich na zijn leven, van aardse
beslommeringen niets meer hoeft aan te trekken, was dit voor zijn ouders
niet het geval. Alleen zijn ma, en niet zijn pa, kon zijn graf komen bezoeken.
Het is dan ook mede door deze wetenschap dat ik als huidige bezoeker een
vaag gevoel krijg van een "member of the family" te zijn. Zouden (de)
andere bezoekers dat ook ervaren?
In alle geval zou het leuk zijn alsnog meer te weten te komen over wat
"onze" Private dreef.
Wellicht moeten wij, zoals sommige van de derde november 2018
bezoekers opmerkten, de bezoeken aan Ralph wat uitgebreider,
talrijker en wellicht aangenamer maken.
P.S. Er zou aan gewerkt worden.... R.F.

5

Drielanden schiettornooi Fort des Dunes
Op 29 september 2018 waren we opnieuw te gast in de schietstand van
het Fort des Dunes in Leffrinkhoeke vlakbij Dunkerque. Daar vond de
jaarlijkse schietcompetitie plaats tussen de reservisten van Dunkerque,
West-Vlaanderen en Krefeld.
De 33 schutters werden in 11 ploegen van drie ingedeeld: vier WestVlaamse, vier Duinkerkse, een Duitse en twee ploegen van de plaatselijke
schietclub Jean Bart. Dit is een vermindering ten opzichte van de 52
deelnemers van vorig jaar. Vooral uit Krefeld waren er weinig
deelnemers. Vorig jaar waren ze met 18 en nu slechts met twee, zodat
Col Jean CAENEN, erevoorzitter van de Reservisten van Dunkerque en
organisator, hun ploeg vervoegde (en tevens hun score van pistool
merkbaar verbeterde).
De wedstrijd bestond uit twee disciplines, met pistool .22 LR Uberti
Rolling Block op normale schijf op 25 m en met karabijn .22 LR St-Etienne
grendel op verkleinde schijf op 50 m. Er dienden steeds 10 patronen te
worden afgevuurd met telkens eerst 3 proefschoten waarna we de schijf
konden controleren. Van de 13 schoten werden de beste 10 treffers in
rekening gebracht.
Dit jaar werden de punten van elke individuele schutter genoteerd
volgens de gemaakte treffers, zodat in geval van ex-aequo de schutters
met de meeste 10-en hoger gerangschikt werden.
Ploeg Offr W-Vl 1 bestond uit LtKol (R) Marc BEYTS, Maj (R) Didier PYPE
en Maj v/h Vlw (R) Koen D’HONDT. OOffr W-Vl 2 uit AdjtChef (R) Didier
DEVLIEGHE, Ere Adjt Gilbert POSSENIER en Ere Adjt Marc GOETHALS. WVl 3 uit AdjtChef (R) Chris CASIER, Adjt (R) Pascal D’HONDT en Ere Adjt
Roland ASPESLAGH. W-Vl 4 ten slotte bestond uit Cdt (R) Geert
DEVOGHEL, Adjt (R) Rudi BONJE en Eric ROSSEEL.
Vorig jaar waren we erin geslaagd om enkele bekers (in groep) en
medailles (individueel) te winnen, dus de verwachtingen waren hoog
gespannen.
Iets voor de middag hadden alle schutters geschoten en was het
afwachten in de bar onder het nuttigen van een koffie, een pintje of een
kir tot het rekenbureel alle resultaten had verwerkt en we ons konden
begeven naar de prijsuitreiking buiten in het Fort. Op een grasplein ten
zuiden van de Cour Central verzamelden we onder een stralende zon.
Zoals de traditie het verlangde, waren er nu ook weer meerdere lokale
mandatarissen aanwezig. Frankrijk heeft nooit een fusie van gemeenten
gehad zoals we die in België sinds 1976 hebben gekend en dus waren er
opnieuw
meerdere
schepenen
(Adjoints
de
Maire)
en
vertegenwoordigers aanwezig van Leffrinkhoeke, Bray-Dunes en
Dunkerque om de prijzen uit te reiken.

6
Eveneens volgens traditie las Col Jean CAENEN de rangschikking voor in
het Frans, Vlaams en Duits. Telkens werd de top-3 van het klassement
pistool, karabijn en combiné, zowel per ploeg als individueel, naar voren
geroepen om hun prijs (een beker of een medaille) in ontvangst te nemen
uit handen van een van de aanwezige politieke prominenten, steeds
vergezeld van een, twee of meerdere kussen. Wij denken steeds dat wij
Belgen met drie kussen uitzonderlijk zijn, maar blijkbaar geven ze daar in
Le Nord er soms wel vier! Enfin, voor ons niet gelaten want wij mochten
opnieuw met enkele prijzen naar huis. Offr W-Vl 1 won de eerste prijs
Pistool en de derde combiné. OOffr W-Vl 2 won de tweede prijs Pistool,
de eerste prijs karabijn en de eerste combiné. Individueel won Maj Koen
D’hondt de eerste prijs pistool en de eerste prijs combiné. AdjtChef Didier
Devlieghe won de tweede prijs pistool en de tweede prijs combiné. LtCol
Philippe CAENEN, zoon van, kwam hierin op de derde plaats. Koen
D’hondt en SgtChef Kropp van Krefeld ontvingen ook nog een aandenken
als schutter met de meeste 10-en met respectievelijk pistool en karabijn.
In het individueel karabijnschieten moeten we nog wat oefenen, daar
waren een Duitser en enkele Fransen ons voor.
Toen was het tijd voor het aperitief. Naar goede Franse gewoonte was er
voorzien in pastis, bier en schuimwijn.
De zon schoof verder in de middag en we plaatsten ons aan tafel voor de
traditionele barbecue. Hierbij geen assortiment van verschillende
vleessoorten en groenten, maar dunne braadworsten en merguez op
stokbrood met pikante Franse mosterd. Na het dessert met camembert
en appeltaart was er voor de geïnteresseerden nog een gegidst bezoek
aan het Fort voorzien.
Voldaan en tevreden namen wij afscheid, hierbij belovend dat we er de
volgende keer opnieuw zullen bijzijn.
Koen D’hondt

.
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Ploegen klassement
Classement PISTOLET EQUIPE
Ville
Club
Belgique
OFFR W-VL 1
Belgique
O-OFFR W-VL 2
DUNKERQUE
OR DKQ 1
DUNKERQUE
SOR DKQ 2
DUNKERQUE
SOR DKQ 4
DUNKERQUE
OR SOR DKQ3
DUNKERQUE
LA JEAN BART TIR 1
Belgique
W-VL 3
Belgique
W-VL 4 MIX
DUNKERQUE
LA JEAN BART TIR 2
KREFELD
Allemagne

Equipe
E
F
A
B
D
C
J
G
H
K
I

Points
249
235
234
219
213
204
200
174
174
154
135

Classement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Classement CARABINE EQUIPE
Belgique
O-OFFR W-VL 2
DUNKERQUE
LA JEAN BART TIR 2
KREFELD
Allemagne
DUNKERQUE
OR SOR DKQ3
DUNKERQUE
OR DKQ 1
DUNKERQUE
SOR DKQ 4
DUNKERQUE
SOR DKQ 2
DUNKERQUE
LA JEAN BART TIR 1
Belgique
OFFR W-VL 1
Belgique
W-VL 4 MIX
Belgique
W-VL 3

F
K
I
D
A
D
B
J
E
H
G

247
247
245
243
233
230
229
214
205
186
180

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Classement COMBINE EQUIPE
Belgique
O-OFFR W-VL 2
DUNKERQUE
OR DKQ 1
Belgique
OFFR W-VL 1
DUNKERQUE
SOR DKQ 2
DUNKERQUE
OR SOR DKQ3
DUNKERQUE
SOR DKQ 4
DUNKERQUE
LA JEAN BART TIR 1
DUNKERQUE
LA JEAN BART TIR 2
KREFELD
Allemagne
Belgique
W-VL 4 MIX
Belgique
W-VL 3

F
A
E
B
D
D
J
K
I
H
G

482
467
454
448
117
443
414
401
380
360
354

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Bezoek aan het Federaal Parlement
Op 06 okt 2018 werd door KGRWV een bezoek gepland aan het
Federaal Parlement met nadien een activiteit bij een van de oudste
verenigingen van België, de kruisboog schuttersgilde “De
kruisboogschutters van Saint-Georges van Brussel” gesticht in 1381.
De dag begon al vroeg met vertrek uit Nieuwpoort om 0815 hr. om
de trein te halen in Brugge om 0944 hr. Onder weg werden nog
enkele collega’s opgehaald in Oostkamp. Tijdig aangekomen in het
station van Brugge stelden we vast dat de trein naar Brussel om
0944 hr. was afgeschaft. Geen nood er waren alternatieven om
toch tijdig op de afspraak om 1130 hr. aan het parlement te zijn.
Ondertussen was onze groep in het station al uitgebreid tot 12
personen met bestemming het parlement. Na een aangename
treinreis tot Brussel centraal en een kleine voettocht bergop troffen
we de rest van het gezelschap aan de ingang van het gebouw waar
het middagmaal zouden nemen. De groep van 27 kwam na een
kleine rondgang in het gebouw op de derde verdieping terecht in
de “Monitor” nu restaurant en vroeger de drukkerij waar het
staatsblad werd gedrukt. Na het middagmaal verplaatste het
gezelschap zich naar het Paleis der Natie aan de overzijde van de
straat, waar het bezoek aan het parlement met gids begon.

De eerste steen van het gebouw werd gelegd in 1779. En voor er in
1831 hier vergaderd werd door de Kamer en Senaat had het
verschillende functies naargelang de regimes die hier heersten.
De gids nam on mee naar het peristilium, dat is de centrale
ontvangst en ontmoetingsruimte. Aan weerskanten bevindt zich
een monumentale trap. De trap met groen tapijt leidt naar de
Kamer van volksvertegenwoordigers en de trap met rood tapijt
naar de Senaat. Hier staan ook standbeelden van roemrijke
personages uit onze geschiedenis.
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Borstbeelden van onze regeringsleiders versieren de gangen van de
Kamer. De gewezen Kamervoorzitters worden vereeuwigd door een
portret.
In het halfrond zitten de 150
verkozen
Kamerleden
ingedeeld in taalgroepen en
fracties,
er
zijn
87
Nederlandstaligen en 63
Franstaligen. In de Kamer zijn
er elf vaste commissies die
elk 17 leden teilen. Daarnaast
functioneren nog
enkele
bijzondere
commissies
en
adviescomités. De Kamer kan ook onderzoekscommissies
oprichten. Elk wetsontwerp - ingediend door de regering - en
elk wetsvoorstel - ingediend door één of meer parlementsleden wordt eerst in een commissie besproken en goedgekeurd. De in
de commissie aangenomen tekst wordt samen met een verslag
voorgelegd aan de plenaire vergadering waar de wetten gestemd
worden. De commissies vergaderen in de commissiezalen.
Na de Kamer nu langs de
trap met rood tapijt naar
de Senaat. Zelfde vorm
maar nu rood tapijt en
zetels met rode stof
overtrokken. De Senaat
telt
60
leden.
50
Senatoren
aangewezen
door
de
deelstatenparlementen en
10 Senatoren worden
gecoöpteerd. De Senaat is
de assemblee van de deelstaten waardoor de deelstaten inspraak
hebben in het federaal beleid. De Senaat kan bij een
belangenconflict tussen de gewesten en deelstaten bemiddelen.
Na deze leerzame namiddag in het parlement verplaatsten we ons
langs het warandepark naar het Koningsplein voor de volgende
activiteit. Een bezoek aan de Arbalétriers du Grand Serment
Royal et de Saint-Georges de Bruxelles.
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De kruisboogschutters van het Groot Koninklijk Serment en van Sint-Joris
der Kruisboogschutters zijn de laatste erfgenamen van een middeleeuwse
traditie. De toegang naar de Borgendaalgang, afgesloten met traliewerk,
volgt de muren van het Koninklijk Paleis vanaf de hoek van het plein met
dezelfde naam. Achteraan, onder de Coudenbergkerk, ontdek je de grot
van de kruisboogschutters van het Groot Serment. We werden er
verwelkomd door de voorzitter van Gilde die ons met de historische
achtergrond van het gilde liet kennis maken. Het serment, opgericht - of
beter officieel erkend - in 1381, bestond toen uit gewapende burgers.
Deze burgers hadden de kracht van het wapen, naast die van de handel en
het geld. Er was niet meer nodig voor de hertogen en vorsten uit die tijd
om hen in de watten te leggen en te mouwvegen.
Sinds de vijftiende eeuw transformeerde de kapel, 150 jaar eerder
gebouwd door de schutters van de Zavel, in de majestueuze gotische kerk
die we nu kennen. Het weekend van Hemelvaart knielen de
kruisboogschutters van het Groot Serment steeds onder het middenschip
van de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Zavel kerk om de verschillende koningen
van het jaar te eren.
In 1930, op de vooravond
van
zijn
550e
verjaardag, ligt het Grote
Serment
samen
met
folklorist Albert Marinus
en burgemeester Adolphe
Max aan de basis van
de Ommegang.
Die
defileert elk jaar van de
Zavel naar de Grote Markt.
In de XXIe eeuw blijft het
Groot Koninklijk Serment en van Sint-Joris der
Kruisboogschutters Brussel verdedigen. Niet
langer met wapens maar door het behoud en
verder laten evolueren van tradities en het
Brusselse patrimonium. Onnodig te zeggen dat
Manneken-Pis een kostuum van een
kruisboogschutter heeft. Twee om correct te
zijn. Een
eerste,
in
wapenuitrusting,
wordt zorgvuldig bewaard in het Museum van
de Stad om het beschermen tegen de sporen
van de tijd. Het tweede kostuum is
een Renaissancekostuum dat de kleine Julien
geregeld draagt.
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Na de rondgang in het museum en
een demonstratieschot op de 20
meter stand. Was het onze beurt
om het met de kruisboog te
proberen. Er zijn drie verschillende
afstanden waarop geschoten wordt
en voor iedere afstand is er ook een
specifiek wapen per afstand. Voor
de 6 meter en 10 meter afstand is
er enkel een verschil in het vizier
voor de 20 meter is de volledige
constructie anders.
Onder de deskundige leiding van een ervaren kruisboogschutter kon men
op de twee kleine afstanden ons schiettalent demonstreren. Ondertussen
werd ook de inwendig mens gesterkt met de lekker belegde broodjes die
ons daar werden aangeboden.
Niettegenstaande dat alle aanwezige mannen een militair verleden
hadden of nog hebben bleek de kunst om met een kruisboog te schieten
toch iets anders dan met een geweer. Rechtstaand zonder steun was al
een eerste moeilijkheid en het mikken bleek ook anders te zijn dan keep
en korrel zoals wij dat kennen.
Sommige pijlen vlogen goed naar de schijf en andere vlogen in ongewilde
richtingen.
Op zeker ogenblik toen iedereen de mogelijkheid tot schieten had benut
verzamelden de aanwezige leden aan het spreekstoel gedeelte in het
lokaal waar ook twee stoelen werden
klaar gezet. Door de voorzitter werden
Luc en Gilbert naar voor geroepen en
moesten plaats nemen naast de stoelen.
De voorzitter kondigde aan dat de naar
voor geroepen schutters een 10 of roos
hadden geschoten en de traditie wil dat
het schieten van een eerste roos met een
ceremonieel gevierd wordt. Uit respect
voor de geleverde prestatie werden de schoenen van beide schutters
gepoetst en na het voorlezen van de tekst op oorkonde werden beide
door de aanwezige gilde leden persoonlijk gefeliciteerd.
Ondertussen was de tijd geworden om ons stilaan naar het centraal
station te begeven om de terug reis aan te vatten.
Het was weeral eens een gezellige en leerzame dag die teneinde liep waar
we nog regelmatig zullen van nagenieten

Possenier Gilbert
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CERRUTI
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

