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De voorzitter aan het woord.  

Een krantenartikel betreffende toekenning titel “Koninklijk 

Reservemilitairen zijn koninklijk 
Peter Pattyn, die in Vosseslag woont en zaakvoerder is van Belgian 
Natural Ice Cream Production, is al vijf jaar voorzitter van de 
vereniging voor reservemilitairen. Die mocht onlangs de titel 
‘Koninklijke’ invoeren en heet nu Koninklijke Groepering voor 
Reservemilitairen West-Vlaanderen. ‘‘We worden bijvoorbeeld 
opgeroepen bij rampen, zoals onlangs het vergaan van de Flinterstar 
voor Zeebrugge”, legt hij uit.Reservisten, ook uit andere provincies, 
zijn opgeroepen voor de ramp met de Flinterstar. Ze ondersteunden 
en versterkten de coördinatie. Ook Peter Pattyn, nu al 20 jaar bij de 
groepering West- Vlaanderen, was betrokken. "Het is belangrijk dat 
burgers met verschillende achtergronden en visies zich aansluiten”, 
zegt hij. “Zo weerspiegelt Defensie verscheidenheid. 
Reservemilitairen zijn burgers die zich engageren als ondersteuning 
voor taken bij Defensie. “We zijn allemaal personen met een functie, 
job, agenda en loopbaan, net als de modale burger. We zijn te vinden 
in alle sectoren en beroepen”, legt Peter Pattyn uit. "Dat maakt dat 
wij met onze verschillende competenties een versterking zijn. Als 
actieve reservist volgen we een verplicht aantal dagen opleiding 
en/of vervolmaking. Zo houden we ons op niveau van inzetbaarheid 
en blijven we op de hoogte van alle elementen van onze functie bij 
Defensie. Het klopt dat reservemilitairen vooral gelinkt zijn aan de 
legerdienst maar dat is aan het veranderen. De vereniging richt zich 
vooral naar reservemilitairen en gewezen reservemilitairen, maar 
daarnaast kunnen ook andere personen eershalve, zoals de partners 
van de reservemilitairen, worden toegelaten tot de vereniging na 
aanvaarding door de Raad van Bestuur.” 
SAMENWERKING 
De Koninklijke Groepering Reservisten West-Vlaanderen is een sa-
mensmelting van drie verenigingen voor reservemilitairen : Brugge, 
leper en de Westhoek. "Het samenbrengen van de krachten maakte 
de gecoördineerde werking in West-Vlaanderen mogelijk", legt Peter 
uit. “In plaats van elk lokaal te werken, kan er nu verder gekeken 
worden en werd het een win-winsituatie voor alle partijen. De 
aangegane tradities werden door de nieuwe vereniging 
overgenomen en nog altijd gevrijwaard. Een daarvan is deelname 
aan de Last Post in leper.” De groepering heeft onder meer tot doel 
de contacten tussen alle reservemilitairen te stimuleren en zo de 
verbondenheid te verhogen. Er wordt sterk ingezet op vriend-
schapsbanden en samenhorigheid. Daarnaast ijveren ze ook voor de 
verbetering en het verderzetten van de statuten. 
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MEERWAARDE 
 “Het is belangrijk want de competenties van onze leden zijn een 
meerwaarde. Dat is een van de pluspunten van de reservemilitairen : 
zij vertrekken vanuit hun burgerleven, In vele opzichten 
vergemakkelijkt dit het werk, door de vele netwerken en contacten 
van de reservemilitair in de burgerij. Zo gaan de contacten met bij-
voorbeeld de gemeentes vlot en kermen vele reservisten de mensen 
waarmee gewerkt moet worden persoonlijk. Maar ook bij politie, 
civiele bescherming, binnenlandse zaken... zijn er contacten." 
Reservemilitairen ervaren ook een positieve input van de kant van 
Defensie, zoals voor het omgaan met stresssituaties. “We leren ook 
bij wat betreft geordend werken, leiding geven", aldus Peter Pattyn. 
“Dat zijn maar enkele elementen, Wist je dat de manager van het jaar 
2016 een reservist is en dat ook de voormalige burgemeester van 
Blankenberge een reservist is ?. Een vooraanstaand Amerikaans 
politicus zei ooit ‘een reservist is tweemaal burger, hij is burger op 
zich en brengt dan ook nog eens het burgerschap binnen bij het 
leger’.” (AV) 

Secretariaat 

2017 
 
Het lidgeld voor het jaar 2017 is onveranderd gebleven 

-25 euro : voor effectieve leden  

Lidgeld kan gestort op het rekening:  

Iban : BE58 7755 8208 3479  
Groepering Reserve Militairen West-Vlaanderen 

Voor uw agenda – Activiteiten 2017 
Zie website www.grwv.be 
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DE BLOEM VAN HET IJZERFRONT 

                            Wat de Klaproos was voor de Britten, 
                               de Korenbloem voor de Fransen, 
                                     dat was het Madeliefje voor de Belgen 

Reeds in september 1914, net na de Eerste Slag bij de Marne, 
ontstond bij de soldaten de gedachte een veldbloem te kiezen als symbool 
voor hun lot. Een veldbloem van daar die in de omwoelde aarde van het 
slagveld steeds weer snel opschoot. 

De Fransen kozen voor de blauwe Korenbloem ("bleuet") die de 
kleur had van de uniformjas zoals die de Franse militairen droegen bij de 
aanvang van de oorlog. De kleur stond ook symbool voor de 
samenhorigheid onder de soldaten aan het front. 

De rode Klaproos ("poppy") werd de bloem voor alle Britse 
troepen. In mei 1915 schreef de Canadese arts John McRae er het 
alomgekende gedicht "In Flanders Fields (the Poppies blow)..." over. 

De Belgen kozen het witte Madeliefje dat met zijn kleur ook nog 
eens symbool voor vrede was. Het lijkt thans vergeten maar soldaten 
stopten toen in hun brieven naar huis geregeld gedroogde madeliefjes "van 
de boorden van den Ijzer1'. Er werden ook speciale postkaarten gedrukt, 
met één bloem erop of alle drie samen. 

Na de oorlog werden oorlogsinvaliden tewerkgesteld om deze 
bloemetjes in zijde of papier te vervaardigen die door hen op de 
respectieve nationale feestdagen werden verkocht, soms samen met 
speciale wenskaarten. De opbrengst diende om hen te steunen. 

In België werd tot in de vijftiger jaren met Madeliefjes rondgegaan 
ten gunste van de oorlogsslachtoffers. 

Terwijl in het hele Britse Gemenebest de rode Klaproos alom 
gekend is en door velen in de periode rond 11 november wordt gedragen, 
terwijl in Frankrijk op de nationale feestdagen door velen een papieren 
"Bleuet" wordt gedragen, is in België het Madeliefje wat vergeten geraakt. 

Nu de aanvang van de Eerste Wereldoorlog 100 jaar geleden wordt 
herdacht, is het tijd om de Madelief in ere te herstellen. 

Draag de Madelief en toon zo dat ook de Belgen hun 
oorlogsslachtoffers, burger en militair, niet zijn vergeten. 

Ter herdenking van 11 november werden ook in andere landen 
bloempjes verkocht ten voordelen van de oorlogsslachtoffers. In de 
legerbode van 1937 vinden we: in Engeland de klaproos, in België het 
madeliefje, in Italië de lelie, in Joegoslavië de pioen (roos), in Roemenië 
het viooltje, in Portugal de anjer en in Frankrijk de korenbloem. 

Bronnen: (1) Walter Lelièvre, “Heemkring Ramscapple a/d Yser”, 8620 
Ramskapelle - Nieuwpoort (2) Het Ijzerfront" van Patrick Lagrou, 
uitgeverij "De Lantaarn" ISBN : 978-94-6097-199-0 
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Vierdaagse van de IJzer 2016 
Het was weer een voorrecht om als verpleegkundige-reservist 
opgeroepen te worden om hulp te bieden tijdens de vierdaagse van de 
IJzer 2016.  
En het beloofde een “hete” vierdaagse te worden… 
Op maandag 22 augustus 2016 – na een nachtje werken op de PZE - 
meldden wij ons om 9 u aan in onze eenheid 1EMI te Lombardsijde. En 
het voelde weer een stukje aan als “thuiskomen”. De vriendelijkheid en 
de gastvrijheid waarmee Lt-Kol Van Den Broeck en haar staf 1EMI ons 
ontvingen getuigde weer van grote klasse. Na de verwelkoming volgde 
de briefing waar duidelijk onze rechten en plichten kenbaar gemaakt 
werden. “Goede afspraken maken goede vrienden”. De klemtoon lag 
mede op het wederzijds respect dat we voor mekaar – actieve militairen 
en reservisten – moesten hebben. Maar laat ons duidelijk wezen : de 
verstandhouding was zoals te verwachten optimaal. Op te merken viel 
dat de leiding van de 4 hulpposten in handen lag van reservisten ! 
De rest van de voormiddag volgde een les “Blaren verzorgen” door 
Adjt(Res) Didier Vanhoecke – eindwerkbegeleider VIVES - waar we de 
protocollen ingepeperd kregen. 
Boeiend … 

Na deze 
deugddoende dag 
stonden we te 
popelen om de 
volgende dagen in 
actie te schieten. 
Zoals de 
voorgaande jaren 
maakte ik als 
verpleegkundige 
deel uit van 
hulppost 3.  

Onze hulppost stond paraat respectievelijk aan het Albert-I monument 
in Nieuwpoort, Esen, het gehucht ouderdom en aan Hill 60. 
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En zoals reeds vermeld was het vooral de hitte die vele, vele wandelaars 
parten speelden. Maar ja, met “wandel”temperaturen van 34° … 
Tijdens deze vierdaagse werden 1041 mensen verzorgd, 63 hadden 
medische bijstand nodig. De kinesist moest 15 X in actie treden. 43 
mensen moesten met een militaire ambulance afgevoerd worden en 7 X 
moest er beroep gedaan worden op de dienst 112. 
Ook voor ons zijn het hete dagen geweest. Maar de kameraadschap, de 
vriendelijkheid , de professionaliteit waarmee we samen zorg boden 
was van grote klasse.  Allen samen waren we een waardige 
ambassadeur voor Defensie, de Medische Component en 1EMI. 
En dit ondanks de besparingen die ons opgelegd werden - minder 
ambulances, minder geneesheren –  
Naast het reservist zijn voelde ik mij regelmatig ook palliatief 
verpleegkundige. Mensen die door een hitteslag geveld als het ware 
hun einde voelde naderen … Fier ook om mijn kennis als 
verpleegkundige palliatieve zorgen AZ Sint-Jan Brugge-Oostende met 
anderen te kunnen delen. Dankjewel collega’s voor deze onvergetelijke 
vierdaagse van de IJzer. We hebben prachtig werk geleverd ! 

Stefaan 
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Internationale Schietwedstrijd reservisten 01 okt 2016 

In het najaar ging traditiegetrouw de schietwedstrijd tussen de 
Franse reservisten uit Duinkerke, de Duitse reservisten uit Krefeld 
en de West-Vlaamse reservisten uit “Brug Ommeland” en “KGRWV”. 
Deze wedstrijd wordt telkenjare georganiseerd door onze Franse 
vrienden op de schietstand van het “Fort des Dunes” te 
Leffrinckoucke. De stand waar we ook om de twee maand onze 
schietvaardigheid kunnen gaan trainen. 
Twaalf teams van 4 schutters, waarvan 3 Belgische en 2 Duitse, 
namen aan deze wedstrijd deel. Gezien hun militaire verbondenheid, 
allen vertrouwt met de omgang van wapens, en velen die lid zijn van 
een schutters vereniging mogen we zeggen dat er in zekere zin 
deftige tegenstanders tussen de deelnemers te vinden zijn. 
Wij, de West-Vlaamse deelnemers, hebben een zware taak om onze 
reputatie hoog te houden gezien de puike prestaties uit het verleden, 
waar we meestal de hoogste resultaten behaalden in zowel het 
pistool schieten als met het geweer, wat dan weer tot uiting kwam in 
de combinatie van beide disciplines. Dit jaar ontbraken door 
omstandigheden enkele van onze topschutters zodat een extra 
inspanning van onze ingeschreven deelnemers geen overbodige luxe 
was. 
Vanaf 0900 hr kwamen onze schutters de schietstand vervoegen en 
tegen 1000 hr was iedereen aanwezig. De als eerste gestarte ploeg 
OOffr West -Vlaanderen begon aan het pistool schieten en na het 
bekijken van de 
wedstrijdschijven vielen de 
resultaten buiten de 
verwachtingen van wat we 
van deze schutters gewoon 
waren. Niet slecht maar ook 
niet top. Van de ploeg Offr 
West-Vlaanderen kreeg ik 
dan het signaal dat de 
resultaten goed waren zonder 
concrete getallen. De 
wedstrijdkaarten waren 
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binnen bij het telbureau en het as wachten op de prijsuitreiking om 
de juiste resultaten te kennen. De ploegen werden om 1200 hr 
gevraagd om zich op te stellen voor de officiële bekendmaking van 
de resultaten en het uitreiken van de bekers aan de ploegen en 
medailles voor de individuele winnaars. Onze reputatie werd niet 
beschaamd want met 5 van de 9 bekers gingen we naar huis en ook 5 
van de 9 medailles voor individuele winnaars werden uitgereikt aan 
onze schutters. Ploegklassement Pistool haalden de OOffr de tweede 
plaats en de Offr plaats drie. Bij het geweerschieten haalde de ploeg 
Offr de eerste plaats. Bij de combiné was de volgorde Offr tweede 
plaats en de OOffr haalden de beker voor de derde plaats binnen. 
Individueel behaalde Cdt(R) Eric Castelein met 90 punten de derde 
plaats. Bij geweer was de eerste plaats met 93 punten voor Adjt(R) 
Gilbert Possenier en de derde plaats voor Maj(R) Koen D’Hondt. In 
de uitslag combine behaalden Cdt(R) Castelein en Maj(R) D’Hondt de 
tweede en plaats met elk 179 punten.  Vandaar in naam van de beide 
verenigingen uit West-Vlaanderen welgemeende felicitaties aan de 
schutters voor hun puike prestatie. 
Vervolgens was er 
het aperitief en de 
BBQ op Franse 
wijze het om het 
internationaal 
treffen af te 
sluiten. Aan de 
verschillende 
tafels werden dan 
onder de schutters 
weer straffe 
verhalen over hun belevenissen bij militaire oefeningen of operaties 
uit vervlogen tijden uitbundig verteld en in de verf gezet.  
Nu staat terug trainen op het programma om tegen de volgende 
wedstrijd onze vaardigheid op peil te houden of zelfs te verbeteren. 

 
Possenier Gilbert 
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  Nieuwe expo: WO I Blankenberge en Uitkerke.  
4 jaar bezetting en honger. 

Vanaf 11 november 2016 tot en met 5 februari 2017 kan men in de 
gloednieuwe expositieruimte van het Cultuurcentrum De Meridiaan 
terecht voor de boeiende tentoonstelling ‘WO I Blankenberge en 
Uitkerke. 4 jaar bezetting en honger’. Deze tentoonstelling, uitgewerkt 
door de Kring Officieren Blankenberge (KOB) onder leiding van Ronny 
Vande Pitte én het Stadsarchief-De Benne, is thematisch opgebouwd 
rond 3 pijlers: ‘Overweldiger’, ‘Burgerleed’ en ‘Burgertrots’. Aan de hand 
van deze 3 thema’s krijgen de bezoekers een totaalbeeld van hoe de 
Blankenbergenaars en Uitkerkenaars deze verschrikkelijke oorlog hebben 
ervaren en beleefd. ‘WO I Blankenberge en Uitkerke. 4 jaar bezetting en 
honger’ toont heel wat zeldzaam en nog nooit vertoond 
bronnenmateriaal afkomstig van onder andere de militaire archieven van 
Koblenz en Freiburg en van diverse privéverzamelaars. Ook de 
vrijwilligers van De Benne, de lokale kunstenaar Fredcot en het For 
Freedom Museum verleenden hun medewerking aan deze expo. Eén van 
de blikvangers is ongetwijfeld de maquette van 1 m x 1,50 m van het 
voormalige Duitse vliegveld in Uitkerke waaraan de Duitse reservist van 
de Bundeswehr en KOB-lid Hans-Peter Weyers maanden heeft gewerkt. 
Het inhoudelijke luik van deze tentoonstelling werd voornamelijk 
verzorgd door WO I-documentairemaker en auteur en tevens ook KOB-
lid Johan Ryheul. Roger Horseele van de lokale cinéclub maakte dan weer 
met een drone adembenemende luchtbeelden van het voormalige 
Duitse vliegveld en de restanten van de verschillende kustbatterijen in 
onze stad. Deze gratis tentoonstelling in samenwerking met Kring 
Officieren Blankenberge en diverse andere partners kadert binnen de 
WO I-herdenkingsactiviteiten waaraan de stad sinds 2014 meewerkt. 

Vanaf 11 november 2016 tot en met 5 februari 2017 | CC De Meridiaan | 
Open van woensdag tot zondag van 14 tot 17 uur | Gratis toegang 
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Militair Commando Provincie West-Vlaanderen 

Op 6 oktober werden op het Militair commando West-
Vlaanderen de nieuwe korpsadjudant en de nieuwe 

korpskorporaal officieel 
voorgesteld aan de 
collega's van de 
Westvlaamse eenheden. 
Proficiat adjudant-majoor 
Matton en 1ste korporaal-
chef Verstraete en alvast 
veel succes in de 
beoefening van jullie 
functie. 
 

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING 

Eervolle onderscheidingen. - Toekenning van het Militair Kruis 
Bij koninklijk besluit nr. 1344 van 3 juli 2016: 
Het Militair Kruis van 2de klasse wordt verleend aan de volgende 
militairen op datum van 8 april 2016: 
MEDISCHE DIENST 
Reservekapitein-commandant Waeyaert M. 
als blijk van erkentelijkheid voor de diensten aan het land bewezen. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



12 
 
 

 
 
 

Cdt (R) Ivan LONCKE 

Gedurende het weekend van 28-30 september 2001 wordt opnieuw de 
Nationale Competitie voor Belgische Reservekaders georganiseerd. 
Ditmaal zijn wij te gast bij de AieSch/6A te Brasschaat. 

Hoe onze ploeg(en?) de testen en omloop zal doorstaan leest u 
waarschijnlijk in de volgende Resinfo,... als wij dan al gerecupereerd zijn. 
Want inderdaad, wij worden allemaal een dagje ouder en nieuw bloed is 
nog niet in aantocht. 

Toen waren het vooral de Olt en Lt die meededen, aangevuld met enkele 
Kapt, Cdt, Maj en LtKo! als leermeesters. Nu zijn de RO bijna allemaal Kapt, 
Cdt en LtKol, aangevuld met enkele Maj. Sinds enkele jaren zijn het zelfs 
gemengde ploegen geworden van RO/ROO. 
Bij de ROO vond men toen vooral sergeanten en eerste sergeanten terug. 
Van bevordering was toen nog weinig sprake. 
Nochtans, exact 20 jaar geleden én tevens te Brasschaat won een ploeg van 
de Kring Brugge voor de eerste maal in haar bestaan deze prestigieuze 
competitie en de daaraan verbonden Beker van de Koning. 

45 (!) ploegen van telkens 4 RO namen deel. 

West-Vlaanderen was zeer goed vertegenwoordigd : 
• 5 ploegen van de Kring Brugge 
• 3 ploegen van de Kring Westhoek 
• 1 ploeg van de Kring leper 
• 1 ploeg van de Kring Kortrijk 

Reken daar nog de juryleden bij en al snel kwam men op een totaal van 50 
RO uit onze provincie. Deze 'show of force' zou ongeveer 6 jaar duren. 

Hoe heeft dit zich kunnen voltrekken ? 
Trainen en nogmaals trainen was (en blijft) de leuze. 
Welke West-Vlamingen deden toen mee, vraagt u zich waarschijnlijk af. 

Hieronder volgt een lijst van de ploegen, hun behaalde plaats in 1981 en de 
namen van de deelnemers (zij staan namelijk in het palmares). 
Iedereen wordt vermeld met zijn toenmalige graad. 

1. BRUGGE I (8ste):  Olt Geschier Peter, Olt Vankerckhoven Philippe, Olt 
Loncke Ivan en Olt Jacques Jan 

2. BRUGGE II (1ste): LtKol Byl Valentin, Kapt Vandercam, Olt Cattoor Wally 
en Olt Schoutteeten Roger 

3.  BRUGGE III (11de): Cdt Langenbick Lucien, Lt Trypsteen Henry, Lt 
Declercq René en Olt Onraedt Johan 

4.  BRUGGE IV (23ste) :  Cdt Geschier Andre, Olt Houtman Tony, Olt Leliaert 

2001 versus 1981 of 20 JAAR GELEDEN 
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Geert en Olt Galle Frank 
5.  BRUGGE V (30ste) :  Maj Van de Velde Antoon, Olt Ackaert Willy, Olt 

Scheeren John en (?) Schoutteeten L. 
6.  WESTHOEK I (5de) : LtKol Ampe Etienne, (?) Harteel, (?) Werrebrouck 

en (?) Berkeyn 
7.  WESTHOEK II (6de) : (?) Mouton Luc, (?) Tyvaert Walter, (?) Coulon en 

(?) Halsberge Ivan 
8.  WESTHOEK III (25ste): (?) Roels Dirk, (?) Lanno René, Olt Van Sieleghem 

Danny en (?) Soete 
9.  leper (20ste) : Lt D'Hulster Jean-Pierre, (?) Demeulenaere Luc, Lt 

Staeiens Ludwig en (?)   Derweduwen 
10. Kortrijk: onbekend 

De juryleden die toen meegingen als 'moral support' waren, als mijn 
geheugen mij niet in de steek laat: Lt Darius Jan, KVK Van Heulebrouck 
Wim, Cdt Vandepitte, Cdt Depourcq en Maj Claeys Hugo 

Als je bepaalde namen kunt aanvullen (voornamen en/of graad) doe 
gerust... 

Nu, in 2001 en 20 jaar later, zijn onze drie kringen gefusioneerd en gaan we 
slechts met zijn vieren : Kapt(R) Beyts Mare, Kapt(R) Vergaerde Stefaan, 
Kapt(R) Pattyn Peter en ikzelf Cdt(R) Loncke Ivan. 

Ben ik dan de laatste der Mohikanen ? Ik zou het nog geloven ook. 

Ik schreef er reeds een stukje over in de vorige RESINFO. 
Ziehier het vervolg of laat het een (persoonlijke) impressie zijn. 

We zouden met meerdere ploegen zijn, we waren slechts met één ploeg. 
Hoe leuk is het toch om inschrijvingen te ontvangen van potentiële 
kandidaat- competiteurs, hoe triestig (of mogen wij dit zielig noemen) dat 
steeds weer enkelen moeten afhaken. 

Onze ploeg bestond uit de Kapt (R) BEYTS Mare, Kapt (R) PATTYN Peter, 
Kapt (R) VERGAERDE Stefaan en mezelf Cdt (R) LONCKE Ivan. 
Kortom, onze beheerraad (Tak 3 en Tak 2) vertegenwoordigde onze 
groepering. 
Onze Tak 5, Kapt (R) WAEYAERT Mario, nam trouw deel met een ploeg van 
de medische dienst. 

Een mooie competitie te Brasschaat, eentje om te onthouden : het weer was 
mooi, de organisatie was vlekkeloos, de vragen waren van een behoorlijk 
niveau, het terrein was te genieten ondanks de soms zware inspanningen. 
Wij mochten zeker niet klagen. 

 

NATIONALE COMPETITIE BELGISCHE RESERVEKADERS 2001 
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18 ploegen verschenen aan de start:  

GENT, WAASLAND 1 & 2, LEUVEN 1 & 2, VROL 1 & 2, KRODI 1 & 2, LIEGE, 
MECHELEN, GENT-MONS, WEST-VLAANDEREN, EUPEN, NAMUR- 
GRENADIERS, ANTWERPEN en MEDIO 1 & 2. 

Begonnen werd met het nachtparcours om 22u : 
Bewaping - Law of War - Gevechtszwemmen - IM (Identificatie Materieel) - 
Koordenpiste - Luchtmacht - Genie. 

Terug in het kwartier mochten we een 3-tal uren slapen. 
Om 7 uur 's morgens begon reeds het dagparcours : 

Boating - IM - Bike - Marine - Medical - Heli Recce - Hindernispiste + 
granaatwerpen - Transmissie - Aie stuk - Aie (aanvragen van 
artilleriesteun) - TIR FNC - Oriëntatiecross - Staftechniek - Waarneming 
(schatten van afstanden) 
Rond 18u hadden we gedaan. 

Hoe deden we het ? 

We waren in het geheel niet voorbereid. Toch probeerden we elkaar zo 
goed mogelijk aan te vullen teneinde tot een goed resultaat te komen. 
Parate kennis werd aangevuld met diep nadenken van anderen. 

De humor hield ons meer dan eens recht. Over een klein misverstand of 
falen van een ploeglid werd niet te lang gezeverd. Op sommige ogenblikken 
was het bittere ernst en werd er eens binnensmonds gevloekt, maar alles 
werd vlug vergeten of bijgelegd bij de volgende proef. 

Beschrijving van onze ploeg : 
•  1 Cdt en 3 Kapt 
•  1 Recce en 3 Inf 
•  1 gele en 3 rode 
•  1 zwarte muts en 3 bruine mutsen 
•  1 behaarde en 3 kletskoppen (Alles in dezelfde volgorde) 

De resultaten : 

GENT heeft nog steeds de ongewijzigde ploeg waarmee ze reeds driemaal 
op rij deze competitie heeft gewonnen. Vermits er geen nieuw bloed 
voorhanden is, hebben zij het 'geluk' geen 'nieuwe' tegenstanders te 
ontmoeten. Dit doet niettemin af voor hun prachtprestatie en zij zijn terecht 
de winnaar van deze editie, en dit voor de vierde opeenvolgende maal. 

Wij weten niet exact op welke plaats we eindigden. 

Reden : een gedetailleerde puntentelling per ploeg kon ons niet worden 
medegedeeld op de prijsuitreiking. En ..., tot op heden beschikken wij hier 
nog steeds niet over. (nvdr: ondertussen bereikte ons de palmares die wat 
verder wordt gepubliceerd) 

Wanneer ik een totaal maak van de praktische, fysische en theoretische 
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proeven zouden we op een 6de plaats eindigen. Ik wacht op de 
eindresultaten en hoop op beter. 
Nochtans, we behaalden een beker, of beter gezegd een schaal. 

Onze ploeg eindigde op een 1ste plaats voor de proef STAFTECHNIEK. 

Een terecht eerste plaats zo blijkt later, geen gekregen 'eerste plaats'. 

Het verschil tussen 'terecht' en 'gekregen'. 

Dit jaar werden de reglementen van de Nationale Competitie aangepast. 
Zo kon een ploeg dit jaar niet meer dan twee prijzen ontvangen. Gebeurde 
dit wel, dan werd deze prijs toegeschoven (lees gegeven) naar de volgende 
ploeg in de rangschikking welke nog geen prijs had ontvangen. 
Dit gaf soms ludieke uitspraken in de trant van :" Prijs ... aan de ploeg die 
nog geen prijs behaalde ..." 

Waar zijn we mee bezig ??? 

Heeft dan niemand (de beheerraad en onze afgevaardigden) hieraan 
gedacht hoe komisch dit klinkt. Voor mij is de winnaar degene die de 
meeste punten heeft behaald ongeacht het aantal prijzen hij reeds heeft 
veroverd. De 'nationale' reden : "Iedereen heeft dan een prijs, dus iedereen 
is gelukkig" slaat nergens op. Noem mij één sporttak waar zo’n 
reglementering wordt toegepast! 

De toekomst: 

Het wordt tijd dat de organisatoren van deze competitie zich eens grondig 
gaan beraden over de 'Beker van de Koning'. 
Deze prestigieuze beker wordt uitgereikt aan de eerste gemengde ploeg 
in het algemeen klassement. 
Dit jaar waren er slechts 4 onderofficieren aanwezig. 

Een geluk dat GENT een gemengde ploeg was en op de eerste plaats 
eindigde. 
Stel, en hier wil ik zeker niet denigrerend doen t.o.v. de ROO, dat van de 18 
ploegen de gemengde ploegen respectievelijk op een 15°*®, 16de, 17de en 
18de plaats zouden staan ... 

De Beker van de Koning zou 
veel van haar waarde 
inboeten. 
Ik mag er niet aan denken dat 
volgend jaar slechts 1 
gemengde ploeg deelneemt, de 
winnaar zou reeds gekend zijn 
bij de inschrijving !!! 

De deelnemende ploeg van Groepering Reserveofficieren West-Vlaanderen : 

(van links naar rechts) 

Kapt (R) BEYTS, Kapt (R) VERGAERDE, Kapt (R) PATTYN, Cdt (R) LONCKE 
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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.  


