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Reslnfo Flash

Editie apr – mei – jun 2014

Reslnfo-Flash wordt uitgegeven door de
Groepering Reservemilitairen
West-Vlaanderen vzw

Traditiedrager van de Kring Reserveofficieren
Brugge, Westhoek & leper

Verantwoordelijke uitgever LtKol (R ) PATTYN Peter Weststraat 26
8460 De Haan
Contactgegevens:
www.grwv.be
secretariaat@grwv.be
Informatie, artikels en nuttige tips bezorgen aan Ere Adjt Possenier Gilbert
(gilbert.possenier@telenet.be). De oorspronkelijke inzender blijft verantwoordelijk
voor de echtheid van de inhoud van zijn artikel.
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Voorwoord

Beste leden,
Wat gaat de tijd toch vlug. U leest momenteel in de tweede Resinfo Flash!
Verschillende activiteiten zijn reeds de revue gepasseerd. Wie op de agenda
(www.grwv.be) kijkt zal zien dat er nog heel wat gepland staan.
Ik mocht vanwege CIOMR een mooi woord van dank ontvangen voor de ondersteuning
vanwege onze groepering om een delegatie uit UK, Canada, Nederland, Oostenrijk, … te
begeleiden en op te vangen in de streek van Ieper. Ik ben trots om voorzitter te mogen
zijn van een vereniging waar leden en bestuurders zich inzetten om dergelijke
activiteiten te helpen ondersteunen.
Mag ik jullie veel leesgenot toewensen. Ik kijk uit om velen van jullie te mogen
begroeten op enkele van onze activiteiten.

LtKol (R) Peter PATTYN
Voorzitter Groepering Reservemilitairen West-Vlaanderen

Secretariaat
De Minister van Landsverdediging stelde op 14 Feb 14 het project voor de
herdenkingen door Defensie van WO I voor. Eén van de opvallende
initiatieven is een nieuwe website (in 4 talen met tal van onuitgegeven foto's
en filmpjes) die de komende jaren nog verder wordt aangevuld en
bijgewerkt:
http://www.be14-18.be/nl/defensie

De reserve
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.
Defensie voorziet verschillende opleidingen. Elk zegge het voort
Alle info vind je in de welkomstbrochure voor de kandidaat reservemilitair en op
de website .
http://www.mil.be/sites/mil.be/files/files_library/9n-brochure1_nl_0.pdf
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Voor uw agenda – Activiteiten
Bestuursvergaderingen:
05 mei 2014 Bestuursvergadering Last Post
02 jun 2014 Bestuursvergadering
01 sep 2014 Bestuursvergadering
06 okt 2014 Bestuursvergadering
03 nov 2014 Bestuursvergadering Last Post
01 dec 2014 Bestuursvergadering

Ieper
Middelkerke
Brugge
Kortrijk
Ieper
Middelkerke

Apr 14

Mogelijk Schietwedstrijd Fr - Be

Duinkerke

Vr 02 mei 14

Tir

Duinkerke

Za- Zo 03–04 mei

Tweedaagse van Blankenberge

Blankenberge

Vr 06 jun 14

Tir

Duinkerke

20 t/m 23 aug 14

4 daagse van de IJzer

Westhoek

Vr 05 sep14

Tir

Duinkerke

Vr 03 okt 14

Tir

Duinkerke

Sep of okt 14

Schietwedstrijd Fr – Ge -Be

Duinkerke

Vr 17 Okt 14

Fakkelketting

Westhoek

Zo 02 Nov 14

Canadese Bevrijdingsmars

Knokke

Mars Leger - Natie
Vr 21 Nov 14

Korpsmaaltijd

Regio Brugge
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Aan alle mooie liedjes komt een einde,
zo ook aan het verblijf in het reservekader
De Directie Nationale Reserve (HRB-DNR) wordt regelmatig gecontacteerd door
reservemilitairen of hun lokale beheerders als het gaat over de exacte datum waarop
een reservemilitair het kader moet verlaten. Er bestaan hierover misverstanden
omdat de bepalingen van vroeger en de huidige spelregels soms door elkaar gegooid
worden.
Vroeger was er een aan de graad en oorsprong gekoppelde leeftijdsgrens. Nu kennen
we een regime van wederdienstnemingen met een maximale leeftijdsgrens die
vastgelegd is op 31 december van het jaar waarin je 60 wordt.
Omdat de materie vrij complex is, gaat HRB-DNR met haar expertise, jaarlijks na wie
al dan niet definitief het reservekader moet verlaten en wie er alsnog
wederdienstneming mag aanvragen. Hiervoor wordt er ruim op tijd, een
omzendbrief met richtlijnen verspreid naar de eenheden die over reservemilitairen
beschikken. Deze nota kan eveneens geconsulteerd worden op het intranet.
De wederdienstnemingen gebeuren per schijf van 5 jaar en worden van ambtswege
beëindigd bij het bereiken van de maximale leeftijdsgrens. Hou er wel rekening mee
dat elke aanvraag voor een wederdienstneming het onderwerp uitmaakt van een
dossier DG HR en dat een aanvraag niet noodzakelijk gelijk staat aan het toekennen
van een wederdienstneming.
Ben je niet zeker over je datum definitief verlof of je mogelijkheden tot
wederdienstneming, aarzel dan niet om de diensten van HRB-DNR-G/Carrière te
contacteren (Tel: 02/264 62 95).
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Deelname aan activiteiten ANPCV Oostende
Sedert enkele jaren nemen we deel aan de mars Red Bean en de oefening Opposed
landing. Dit jaar is er mogelijkheid om deel te nemen aan de mars op 31 Mei 14 en
Opposed Landing zal onder een nieuw concept plaatsvinden tijdens het weekend van 1213-14 Sep 14. Allen daar heen.
08 Feb 14 Bezoek CIOMR aan Ieper.
Op vraag van Med Kol (R) Philippe SCHOCKAERT verleende onze vereniging zijn
medewerking aan het bezoek van een delegatie van CIOMR die net de Mid Winter
Meeting CIOR/CIOMR op de NATO had bijgewoond.
In de namiddag kwam de groep in gespreide slagorde toe op de militaire begraafplaats
TYNE COT waar ze tijdens hun bezoek een woordje uitleg kregen. Ze bezochten ook het
kleine museum ter plaatse.
Dan trokken we naar het Flanders Fields Museum dat die dag blijkbaar vroeger zijn
deuren sloot. Al gauw werd een alternatief gevonden in het Ramparts Museum waar
ook van een verfrissing werd genoten.
Na het avondmaal in het Novotel was er afspraak onder de Menenpoort waar de
Canadezen, na een eigen bezoek aan een militair kerkhof, vervoegden. We werden er
opgevangen door René en Daniël die voordien al de nodige contacten hadden gelegd bij
de Last Post Association en mede de deelname in goede banen leidden. De delegatie die
hoofdzakelijk uit Britten, Canadezen, drie Oostenrijkers en, een Nederlander en Philippe
zelf legden bloemen neer. Ook onze voorzitter vereniging legde namens GRWV bloemen
neer tijdens de last Post. Dit alles omkaderd door onze afvaardiging met vlag.
Nadien bood onze voorzitter de deelnemers (ook de buitenlandse) een drankje aan in
de Kazematten waarna veel dankbetuigingen van onze gasten afscheid genomen werd.
Dat onze medewerking gesmaakt werd blijkt uit de vermelding die Philippe van hun
bezoek maakte in zijn rapport voor CIOMR.
29 Mar 14 NEDER-OVER-HEEMBEEK Algemene Vergadering KNVRO.
Al vroeg in de morgen togen de Voorzitter en mezelf op weg naar BRUSSEL waar we
eerst op het secretariaat de nodige paperassen voor de vergadering ophaalden. Eens in
het Militair Hospitaal begonnen we aan de voorbereidingen voor de ontvangst van de
effectieve leden
De vergadering werd geopend door Ere LtKol Jean PLASSCHAERT, niet herkiesbaar als
voorzitter. Na het tellen van de effectieve leden werden de nieuwe bestuurders
verkozen, de rekeningen bestudeerd en goedgekeurd en kwijting gegeven aan de
bestuurders. Vervolgens kon men vragen stellen over de verslagen van de takoversten.
De vergadering werd geschorst voor een eerste Raad van Bestuur, die bijeenkwam om
een nieuwe voorzitter te kiezen. Met eenparigheid van stemmen werd Kol (R) Philippe
ROUSSEAU tot nieuwe voorzitter verkozen.
Na het sluiten van de vergadering vervoegden we onze vrienden van KNUROO voor een
plechtig moment in de ontvangsthal van het Militair Hospitaal. De vertegenwoordiger
van de MOD , Kol vh Vlw GALANT en de twee kersverse voorzitters legden bloemen
neer, de Brabançonne weerklonk en even later vonden we elkaar terug voor een hapje
en een drankje. Ook de nieuwe Directeur Nationale Reserve, Kol MADALIJNS was
aanwezig en er werd aangenaam gekeuveld .in een ontspannen sfeer.
23-24 Okt 14 Nationale militaire Competitie Belgische Reservekaders
Ook dit jaar organiseren KNVRO en KNURO deze competitie. Ze zal doorgaan te
BEAUVECHAIN met steun van de 1W. Hopende dat sommigen zich mogen aangetrokken
voelen tot wat avontuur en enige fysische inspanning durf ik deze Oef sterk aanbevelen.
Inschrijvingsmodaliteiten zullen beschikbaar zijn op de site, via ARES en in onze Resinfo.

Maj(R) BEYTS
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De tijd van toen
Reservemilitairen van Brugge
winnen de nationale Competitie
Op 12 en 13 september 1959 vond
te Vielsalm de eerste Nationale
Militaire Competitie voor
Reserveofficieren plaats. Volgende
proeven moesten afgelegd worden:
schieten, granaatwerpen,
nachtdropping, oversteken van een
rivier, jeep, bewapening, transmissie
(“overseining”), kaartlezen en
oriëntatie, tactiek, techniek, crosscountry en hindernissenbaan.
We schrijven het jaar 1981
Na jaren overheersing door de Para Cdo winnen de reserveofficieren van
Brugge de nationale competitie en keren huiswaarts met de beker van Z.M.
de Koning en in totaal 12 bekers behaald in de verschillende proeven.
LtKol BYL, Olt CATTOOR, Olt VANDERCAM en Olt SCHOUTTEETEN waren de
reserveofficieren die met hun vaardigheid en hun militaire kundigheid deze
prestatie neerzetten.
In het jaar 1983 met OLt CATTOOR ,JACQUES , SCHOUTTEETEN en
LONCKE, 1985 met 0Lt CATTOOR, VANDENAUWEELE, LONCKE en Lt
SCHREVENS en 1987 1Lt CATTOOR, SCHOUTTEETEN, VANDENAUWEELE
en OLt COUCKE werd deze prestatie herhaald door de hiervoor vermelde
reserveofficieren van Brugge
Herinneringen van Byl Valentin
SCHIETTRAINING
Op de schiettraining van 07 maart was er een magere opkomst, zowel van
Franse als van Belgische zijde. Vier Belgen en zes Franse reservisten waren op
de training aanwezig. Waarschijnlijk is de kleine opkomst te wijten aan het
crocusverlof.
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Hoe lid worden
Lid worden van de Groepering Reservemilitairen WestVlaanderen kan door jaarlijks een bijdrage van € 25,00
te storten op rekeningnummer
IBAN: BE58 7755 8208 3479 - BIC: GKCCBEBB.

