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Secretariaat 

Vierdaagse van de IJzer 2019 
De "Vierdaagse van de IJzer" is een internationale mars, 
georganiseerd door de Belgische Defensie in 
samenwerking met de gemeente Koksijde en de steden 
Diksmuide, Poperinge en Ieper. 
Deze jaarlijkse 'militaire oefening' in de Westhoek staat 

open voor burgers en militairen uit binnen- en buitenland. 20 tot en 
met vrijdag 23 augustus 2018. 
 
Wat wordt er aangeboden? 
Vier dagen wandelen op nieuwe omlopen van 8, 16, 24 of 32 km. 
Alle parcours zijn ook toegankelijk voor onze mindervalide 
wandelaars. Dit alles gebeurt traditiegetrouw in de kustregio en in 
de Westhoek, in een gemoedelijke sfeer met onderweg animatie en 
bevoorrading, maar ook met ingetogen momenten tijdens de 
plechtigheden ter herdenking van de slachtoffers van de Grooten 
Oorlog. 
 
  Dag 1 : dinsdag 20 augustus in en rond Oostduinkerke 
  Dag 2 : woensdag 21 augustus in en rond Diksmuide 
  Dag 3 : donderdag 22 augustus in en rond Poperinge 
  Dag 4 : vrijdag 23 augustus in en rond Ieper met een plechtigheid onder 
de Menenpoort en een slotdefilé.  
. 

Voor uw agenda – Activiteiten 
 

Di 04 jun Vergadering DB Oostende 

Do 06 0745 jun  Green Spring 2019 Amay 

Vr 0701630 jun Trg Tir Duinkerke 

Vr 05 1630 jul Trg Tir Duinkerke 

Zo 21 jul Te Deum  
Nationale feestdag 

Lokale plechtigheid 

Di 20 – vr 23 aug 4 daagse v/d IJzer  Oostduinkerke  
- Diksmuide 
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- Poperinge  
- Ieper 

Ma 02 sep Vergadering RvB Regio Kortrijk 

Vr 06 1630 sep Trg Tir Duinkerke 

Za 28 0900 sep Comp Tir FDD Duinkerke 

Di 08 okt Vergadering DB Oostende 

Za 12 okt SBMM Adegem 

Zo 03 nov Canadese 
bevrijdingsmars 

Hoogplaats NL 
Knokke 

Ma 04 1630 nov LP Ieper + RvB Ieper 

Vr 08 1630 nov Trg Tir Duinkerke 

Ma 11 nov Wapenstilstand Lokale activiteit 

Vr 15 nov Te Deum  

Koningsdag 

Lokale activiteit 

Vr 29 nov Kringmaaltijd  Oostende 

 
 
 
 

Individuele schietcompetitie APDFM 27 Apr 
2019 

L' Amicale Parachutiste de Dunkerque et de Flandre Maritime nam de 
organisatie op zich voor deze schietcompetitie in het Fort Des Dunes te 
Duinkerke. Hiervoor werden La Jean Bart, ANPCV Menen, UNP Lille, 
ACRA, KBO en KGRWV eveneens uitgenodigd. Ere Cdt Castelein Eric en 
ADC Devlieghe Didier gaven als enige deelnemers present uit de 
kringen. In totaal konden de 40 schutters hun beste beentje ( oogje ) 
voorzetten. 
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Zaterdagmorgen vanaf 08.00Hr werd er verzamelen geblazen om 
tegen 08.30Hr de eerste schoten te kunnen lossen. Eric, Jean ( Caenen 
), Michel ( Van Loocke ) en mijzelf mochten de competitie openen. 
Naar aloude traditie werd er gestart met het pistoolschieten .22 25 m, 
gevolgd door het vuren met de karabijn .22 50 m. De eerste resultaten 
zagen er al zeer goed uit. 

Na enkele koppen koffie en een frisse pint 
kon er verzameld worden in de zaal “met 
het kanon“ om de laureaten te eren en de 
aperitief in te zetten. Eric werd 7e met het 
pistoolschieten, 7e met het karabijnschieten, 
wat hem een 5e plaats in het algemeen 
klassement opleverde. Didier won met het 
pistool, werd 2e met de karabijn wat 
resulteerde in de eindoverwinning van deze 
wedstrijd. Resultaten zie www.grwv.be 

Na de wisselende felicitaties kon er 
aangeschoven worden voor de, al even 
traditionele, BBQ die plaatsvond in het fort 
zelf. Na de klassieke worsten, kaas en 

appeltaart, welke rijkelijk overspoeld werden met wijn en bier, 
konden we huiswaarts gaan. 

Zoals er vaak gezegd wordt; “de afwezigen hadden ongelijk” was ook 
hier weer van toepassing. Merci aan APDFM en La Jean Bart voor deze 
activiteit. 

ADC Devlieghe Didier 
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 De nieuwe reserve 
Voor de kandidaat reservemilitair  
De reserve vormt binnen Defensie een belangrijke pijler die haar 
steentje bijdraagt voor de uitvoering van de diverse opdrachten 
eigen aan het departement. Daarnaast vormt de Reserve het 
instrument bij uitstek om bij te dragen tot de handhaving en de 
versterking van de band Leger Natie. Defensie doet beroep op haar 
reservemilitairen om bij gebrek aan of een tekort aan specialisten 
deze aan te vullen en dit op vrijwillige basis en beperkt in tijd. Het is 
de expertise of know-how die de troef is van elke reservemilitair. 
Samen met je collega’s actieve militairen vorm je een team om de 
opdracht waaraan je werkt tot een goed einde te brengen.  

Wie voor Defensie kiest, kiest voor een loopbaan met verschillende 
uitdagingen; Zo kan je promotie maken op basis van je anciënniteit 
(het aantal jaren dat je tegemoet komt aan je minimale prestaties) 
of door beroepsproeven af te leggen. We voorzien verschillende 
opleidingen, aan de basis (vormingscyclus) en voortgezette 
opleidingen (in het kader van promotie). Laat ons van start gaan 
met je basisvorming, welke je hier in de school ontvangt.  

Je opleiding (basisvorming kandidaat-reservemilitairen  

vorming-scyclus) 

Zowel bij de normale werving als bij de bijzondere werving wordt de 
hieronder uiteengezette cyclus gevolgd. 

De vormingscyclus De vormingscyclus heeft een duur van maximum 
vijf jaar (afhankelijk van je beschikbaarheid) en omvat een periode 
van opleiding en een periode van evaluatie. 

De burger die als kandidaatreservemilitair wordt aangeworven, vat 
zijn periode van opleiding aan met een “militaire basisvorming” 
(MBV van 2 weken en aansluitend een “gespecialiseerde militaire 
opleiding” (GMO) van eveneens 2 weken. De eerste termijn van de 
opleiding tot reserve-militair heeft dus een totale duur van 4 weken. 
De deelperiode MBV, ook MIF (militaire initiatiefase) genaamd, 
heeft als doel de kandidaat de houding en de vaardigheden op 
karakterieel, technisch en tactisch vlak bij te brengen, die nodig 
voor zijn integratie in het militaire milieu. De MBV/MIF moet 
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voltooid zijn binnen de twaalf maanden die volgen op de 
ondertekening van de dienstnemingsakte in de hoedanigheid van 
kandidaat-reservemilitair. 

De kandidaat-reservevrijwilliger (KRV), de kandidaat-
reserveonderofficier (KROO) en de kandidaat-reserveofficier (KRO) 
zetten na hun MIF de opleiding aansluitend verder met de 
“gespecialiseerde militaire opleiding” (GMO). De GMO is het eerste 
onderdeel uit het GPV-pakket  

 (GPV = gespecialiseerde professionele vorming). Het tweede en 
laatste onderdeel uit het GPVpakket is de “gespecialiseerde 
professionele opleiding” (GPO) of “opleiding on the job” (OOJ) 
welke doorgaat in de eenheid van de betrokken KRM. De GPO/ OOJ 
kan een opleidingsperiode bestrijken van 1-3 weken. De GPV van de 
kandidaat heeft tot doel hem de houding en de vaardigheden op 
karakterieel, technisch en tactisch vlak bij te brengen die nodig zijn 
voor de integratie in de schoot van zijn korps of zijn specialiteit en 
om er zijn functie, verbonden aan zijn graad, uit te oefenen. De 
kandidaat dient er rekening mee te houden dat de GPV moet 
voltooid zijn binnen de achtenveertig maanden die volgen op de 
ondertekening van de dienstnemingakte in de hoedanigheid van 
kandidaat-reservemilitair. Een termijn van maximaal één jaar wordt 
toegestaan tussen het slagen in, naar gelang het geval, de GPO of de 
OOJ en het einde van de evaluatieperiode.  

De kandidaat-reservemilitair mag slechts deelnemen aan een 
gedeelte van of aan een volgende periode van de vormingscyclus 
indien hij geslaagd is in het voorafgaande gedeelte of de 
voorafgaande vormingsperiode. De kandidaat-reservemilitair kan 
verplicht worden een gedeelte van of de gehele vorming in een 
Belgische of buitenlandse militaire of burgerlijke infrastructuur te 
volgen. 

De vorming wordt afgesloten met een evaluatieperiode met een 
duur van één week. Deze evaluatieperiode volgt op de GPV. De 
evaluatieperiode moet voltooid zijn binnen de zestig maanden (vijf 
jaar) die volgen op de ondertekening van de dienstnemingsakte 
(dag van de inlijving) in de hoedanigheid van kandidaat-
reservemilitair. 
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De nieuwe Reserve 
Defensie heeft haar Reserve meer dan ooit nodig om de uitdagingen 
aan te gaan en haar opdrachten te blijven vervullen. We kennen 
vandaag immers grote personeelstekorten en een verhoogde 
dreiging met een verhoogde werkdruk tot gevolg.  Men besliste dan 
ook om in het kader van de strategische visie de Reserve nieuw 
leven in te blazen. 
De reservist 
De huidige getrainde reserve, ongeveer 1300 reservisten, bestaat 
uit een ondersteunende en een gespecialiseerde reserve. 
Reservisten hebben vandaag meestal een job in het burgerleven en 
leveren tijdens hun verlofdagen prestaties voor Defensie via 
wederoproepingsdagen. Hiervoor krijgen ze een vergoeding van 
Defensie. Door de combinatie van burgerjob en militaire functie 
vormen reservisten een belangrijke link tussen Leger en Natie. 
De inzet van reservisten is complementair en laat toe om: 
  
 bestaande capaciteiten van actieve militairen aan te vullen; 
 capaciteiten te vergroten met aanvullende competenties; 
 de pensioneringsgolf en personeelstekorten te compenseren. 

Deze complementariteit moet behouden blijven. We moeten 
daarom vermijden om van een reservist een militair pur sang te 
maken. 

Het concept van de nieuwe Reserve kent twee grote categorieën: 
de operationele reserve en de gespecialiseerde reserve. 
Afhankelijk van het type reserve waartoe ze behoren, volgen de 
reservisten een specifiek traject qua werving, initiële vorming, 
loopbaan, voortgezette en/of complementaire vorming, 
bevordering en afvloeiing. 
De operationele reserve  
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Ze bestaat uit: 
 de gewapende reserve; 
 de ondersteunende reserve. 

  
Een voorbeeld van de gewapende reserve zijn de 
reservecompagnies van onze manoeuvre-bataljons. 
 Zij hebben als hoofdopdrachten: 
  

 de inzet in binnen- en buitenland, gewapend indien nodig; 
 het vormen van de OPFOR (opposing forces) tijdens oefeningen; 
 het opnemen van taken van de ondersteunende reserve. 

Een voorbeeld van de ondersteunende reserve zijn de 
verbindingsofficieren en stafofficieren. Zij hebben als 
hoofdopdrachten: 
  

 hulp aan de Natie onder andere bij rampen; 
 deelname aan humanitaire operaties; 
 steun bij onderricht en training; 
 steun bij protocol en events; 
 deelname aan diverse projecten. 

De gespecialiseerde reserve  
Hierin zitten de reservemilitairen met zeer specifieke profielen, 
zoals bijvoorbeeld grafisch ontwerpers, juristen, architecten, 
ingenieurs, cyberspecialisten of medisch technisch personeel. 
 
 

“Belgische Defensie in toekomst te klein om oorlog te 
voeren” 

 
Defensie dreigt de komende decennia over zo weinig militair 
materieel te beschikken dat het te klein zal blijken in tijden van een 
grootschalig conflict. Dat schrijft het Egmont Instituut. Ook grote en 
langdurige operaties zoals Operation Vigilant Guardian, waarbij 
militairen op straat patrouilles lopen zullen niet meer mogelijk zijn. 
Dat komt dan weer omdat er te weinig inzetbare militairen zullen 
zijn.  
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Ons land gaat de 
komende jaren fors 
investeren in nieuw 
militair materieel. Zo 
komen er 34 nieuwe 
gevechtsvliegtuigen, 

2 fregatten, 6 
mijnenjagers en 
enkele honderden 
nieuwe gepantserde 
voertuigen. De 
investeringen lopen 
in de miljarden. 

“Toch is dat niet voldoende, mocht er een grootschalig conflict 
uitbreken”, zegt professor Alexander Mattelaer in De Ochtend. “Het 
is onwaarschijnlijk, maar toch ook niet onmogelijk dat er de 
komende decennia weer een groter conflict zou plaatsvinden en 
dan zullen de aantallen gewoonweg te klein zijn”. 
Als voorbeeld geldt vaak het aantal gevechtsvliegtuigen. Tijdens de 
jaren ’70 kocht ons land meer dan 150 F-16 gevechtstoestellen. Die 
zullen uiteindelijk vervangen worden door maar 34 nieuwe 
toestellen. Bij verlies of beschadiging van drie of vier toestellen 
tijdens een conflict is al snel tien procent van je luchtdefensie 
buiten werking. Ook het erg geringe aantal fregatten maakt onze 
zee component eigenlijk erg kwetsbaar. Daar staat wel tegenover 
dat verwacht wordt dat de Europese defensiesamenwerking dieper 
en intenser zal worden, net omdat de budgetten voor militair 
materieel krimpen. Al heeft die medaille ook een andere kant: 
“samenwerken betekent dat van iedereen ook inspanningen 
verwacht wordt”, aldus Mattelaer  

http://www.ijsrene.be/
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Huidige operaties in toekomst niet meer mogelijk 
 
Mattelaer waarschuwt dat een huidige operatie zoals Operatie 
Vigilant Guardian, waarbij tot meer dan duizend militairen 
maandenlang op straat patrouille lopen in de toekomst niet meer 
mogelijk zal zijn 
Defensie staat voor een ongeziene golf van militairen die op 
pensioen gaan. De komende jaren zal dat tot 2500 per jaar zijn. Aan 
de andere kant is de instroom van jonge mensen beperkt. 
Bovendien blijven niet al die instromers. Het leger dreigt daardoor 
onder de voorziene drempel van 25.000 militairen te zakken. Zelfs 
als die drempel gehaald wordt zullen er wellicht te weinig militairen 
overblijven voor een grootschalige langdurige binnenlandse 
operatie zoals de huidige 
 
We moeten durven nadenken over een moderne slimme vorm van 
dienstplicht 
Mattelaer suggereert enkele uitwegen voor het nakende 
personeelstekort: “Meer aanwerven, inzetten op een groter en 
sterker reservekader kan ook een optie zijn. Tenslotte moeten we 
nadenken of een moderne en slimme vorm van dienstplicht geen 
optie kan zijn”. Meer aanwerven blijkt momenteel niet zo 
eenvoudig omdat er al krapte is op de arbeidsmarkt. Door de 
aantrekkende economie heeft Defensie het erg moeilijk om 
technische profielen aan te werven 
 
Bron: De Morgen 
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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  
IBAN: BE58 7755 8208 3479 - BIC: GKCCBEBB.  

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

