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Reslnfo Flash

Editie jul - aug - sep 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,
Opnieuw een Resinfo-flash…. Ondertussen zijn de vele herdenkingen van “WO I”
meer en meer op de voorgrond aan het komen. Eentje wil ik jullie toch sterk
aanprijzen.
De groepering zal op 17 oktober 2014 deelnemen aan het “Lichtfront”. Wie
hieraan wil deelnemen kan zich kandidaat stellen bij Mario Waeyaert. Wij staan
in voor een strook in de nabijheid van “de Dodengang” en zullen ook deelnemen
een mogelijke activiteiten. Een activiteit voor de ganse familie en kennissen
mogen er ook bij! In de volgende Flash en op onze webstek volgen de verdere
details…maar noteer nu alvast die datum.
Veel leesgenot en hopelijk zie ik jullie op een van onze activiteiten.
Peter Pattyn
Vz GRWV

Secretariaat
Een interessante link ons doorgestuurd door Cdt(R) Waeyaert Mario: De
dodendraad... (WO I)

http://www.dodendraad.org/index.php/teksten3/algemenegeschiedenis
Beslist het lezen waard.
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Voor uw agenda – Activiteiten
Bestuursvergaderingen:
01
06
03
01

sep 2014
okt 2014
nov 2014
dec 2014

Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering Last Post
Bestuursvergadering

20 t/m 23 aug
14
Vr 05 sep14
Za20 sep 14
Vr 03 okt 14
Sep of okt 14
Vr 17 Okt 14
Zo 02 Nov 14
Vr 21 Nov 14

Brugge
Kortrijk
Ieper
Middelkerke

4 daagse van de IJzer

Westhoek

Tir
Familiedag
Tir
Schietwedstrijd Fr – Ge -Be
Fakkelketting
Canadese Bevrijdingsmars
Mars Leger - Natie
Korpsmaaltijd

Duinkerke
Brugge
Duinkerke
Duinkerke
Westhoek
Knokke

Regio
Brugge
Tijdens de maanden sep en okt wordt ook nog op een zaterdag
een schietwedstrijd tussen Franse – Duitse en Belgische
reservisten georganiseerd op de schietstand te Lefferingcoucke
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Indochina maart 2014
Ook al is "GRWV" geen reisagentschap, toch zijn er af en toe speciale
aanbiedingen voor de leden.
De reis naar Indochina in maart 2014 was zo'n buitenkansje.
Daar ik nog nooit door Indochina reisde, schreef ik mij meteen in en ik
heb het mij niet beklaagd.
Vietnam en Cambodja zijn natuurlijk reeds "de reis waard" en een
gezelschap van reservisten is vanzelfsprekend zeer aangenaam maar het
buitengewone was toch de organisatie door gewezen militair attaché Luc
Saelens en zijn Vietnamese "onderaannemer" Nguyen Kim Chi.
Tijdens de voorbereidende vergaderingen werd een prachtige reis in het
vooruitzicht gesteld maar onze stoutste verwachtingen werden
ruimschoots overtroffen.
Enkele "details":
 de langeafstandsvluchten Zaventem-Hanoi en Saigon-Zaventem
werden ons bespaard want we vlogen telkens via Doha
 alle hotels waren goed genoeg voor verwende westerlingen maar
toch werd één hotel geschrapt uit de lijst voor de volgende reis die
dus meer dan goed genoeg zal zijn voor zeer verwende
westerlingen
 de Halong-baai is één van de wereldwonderen en daar 24 uur
rondvaren is een onvergetelijke ervaring
 alle verplaatsingen per trein en bus waren zeer comfortabel
 Sapa en Lao Cai in de bergen tegen de grens met China tonen een
minder gekend deel van Vietnam
 Hanoi, Hue, Da Nang, Hoi An, Can Tho en Saigon zijn toeristische
trekpleisters waar we telkens twee of meer dagen de tijd namen
 tussendoor vlogen we even naar Angkor Vat en Phnom Penh in
Cambodja
 alle maaltijden waren zeer leuk wegens het gezelschap en zeer
lekker wegens de plaatselijke keuken met af en toe eens een Frans
zijsprongetje.
Ter illustratie van de uitstekende organisatie:
 een medereiziger kon zaterdag zijn reispas niet vinden en kon
zondag dus niet afreizen maar vroeg maandag een nieuwe reispas
die dinsdag klaar was om meteen een visum aan te vragen dat
woensdagvoormiddag afgeleverd werd om woensdagnamiddag te
vertrekken uit Zaventem
 halverwege de reis was er een medereiziger met een
gezondheidsprobleem; binnen het uur was hij in een ziekenhuis
waar de artsen niet meteen konden zeggen hoe lang hij daar zou
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moeten blijven maar zodra die artsen groen licht gaven stond een
vliegtuig klaar om de groep te vervoegen
de avond voor de voorziene busreis van Can Tho naar Saigon
hoorde Luc dat iedereen geweldig genoten had van de boottocht
op de Mekong en meteen zorgde hij ervoor dat we de volgende
morgen met de boot konden vertrekken terwijl de bus onze
valiezen vervoerde.

Tot slot nog een uitsmijter:
Op een middag, toen we een restaurant verlieten, kon een medereiziger
zijn portefeuille niet meer vinden.
Vanzelfsprekend belde hij onmiddellijk naar zijn bank om alle kaarten te
blokkeren maar enkele uren later werd zijn portefeuille met alles er op en
er aan afgeleverd in het hotel.
De restaurantuitbater had die portefeuille gekregen van een klant en
meteen laten afgeven in ons hotel.
Wie er nog nooit was,
moet toch eens overwegen om Indochina te bezoeken.
Wie de kans krijgt om die reis te maken met "Luc & Chi",
mag helemaal niet meer aarzelen.
Geert Casteleyn

Nationale Competitie van de Reservekaders
23 – 24 okt 2014
1. HRB-DNR heeft in 2014 de “Nationale Competitie van de Reservekaders”
opnieuw op het jaarprogramma "Joint Reserve" geplaatst
2. Bij deze nodigen we u uit om deel te nemen aan de Nationale Competitie
van de Reservekaders in
BEVEKOM (Kwartier Basis LtKol Vlieger Ch. Roman) op:
Do 23 en Vr 24 Okt 2014
3. De lste Wing van de Luchtcomponent levert de steun voor deze competitie,
4. KNVRO en KNUROO organiseren deze competitie samen voor gemengde
ploegen Offr/OOffr/Vrijw
van VIER personen. Ook buitenlandse ploegen zullen deelnemen aan de
competitie.
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5. Programma:
- aankomst op Wo 22 Okt 14, vanaf 18.00 u, ofwel op Do 23 Okt 14 vóór 08.00 u.
administratie, en briefings.
- eerste deel van de competitie op Do 23 Okt 14 (van 10.00 u tot ong. 18.00 u)
- tweede deel van de competitie op Vr 24 Okt 14 (van 08.00 u tot ong. 16.00 u)
- prijsuitreiking, drink en afscheidsmaaltijd op Vr 24 Okt 14 vanaf 18.00 u
- ENDEX om Vr 24 Okt 14 rond 22.00 u
6. De competitie bestaat uit een omloop per dag met telkens een aantal proeven
en incidenten. De voorziene proeven (wijzigingen mogelijk) zijn vooral
gebaseerd op het concept J1CCS van Defensie, nl.: CBRN, granaatwerpen,
schieten (Rulcs of Engagement), uitrusting, tactiek, kaartlezen,
bewapening, oriëntatieloop, IM (identificatie materieel), EHBO (eerste
zorgen), LOAC (Recht Gewapende Conflicten), brandbestrijding, proeven
van de Medic, Air en Naval Componenten, hindernispiste (aangepast),
transmissie. Net zoals vorig jaren, is het de bedoeling dat de competitoren iets
bijleren en al deze materies in de praktijk omzetten. De verhouding
tussen het aantal theoretische, fysieke en praktische proeven is zodanig
dat iedere deelnemer, in functie van zijn leeftijd, training en conditie toch zijn
steentje kan bijdragen aan zijn ploeg.
7. Zoals vorige jaren, zullen er voor de organisatoren en voor de
competitoren TWEE dagen wederoproeping aangevraagd worden (Do 23
Okt 14 & Vr 24 Okt 14).
RV: ten laatste op Do 23 Okt 14 vóór 08.00 u. (enkel deelname aan het volledige
programma is mogelijk). Deze twee dagen gelden als prestatie, worden
voorzien op Programma Joint Reserve, en worden bijgevolg niet genomen
op het aantal dagen dat aan de Eenheid toegekend wordt. Het zal mogelijk zijn
om te logeren vanaf woensdagavond en tot zaterdagmorgen (meer info later).

8. Meer inlichtingen (o.a, het bedrag van de deelname in de kosten) en een
meer gedetailleerd formulier
zullen u later opgestuurd worden.
9. De inschrijvingen, door middel van hierbij gevoegd inschrijvingsformulier,
dienen teruggestuurd
te worden ten laatste OP 24 SEP 14 naar het secretariaat van KNVRO:
Adres: Karmelietenstraat 24 Bus l te 1000 BRUSSEL
Fax: 02/501.23.39 E-mail: urnor-knvro@skynet.be
10. Gelieve voor ELKE deelnemer, EEN inschrijvingsformulier correct en volledig in
te vullen.
Inschrijvingsformulier op onze website www.grwv.be
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Herdenking RAF Operatie Circus 157, 05 mei 1942.
De herdenkingsplechtigheid ging door op maandag 05 mei 2014
om 19H00 ,op het Commonwealth oorlogskerkhof Ypres Town
Ext CWGC te Ieper.
Onder de aanwezigen noteerden we LtKol v/h Vlw SBH Filip
BORREMANS, Ir, Directeur CCMP, Ieper. Eveneens aanwezig
LtKol
(
R)
Peter
PATTYN,
Voorzitter
GRWV en Maj ( R)
Dirk ROELENS,
S1
GRWV. Verder nog de
vlaggendragers
van
de Koninklijke Entente
Ieper, afgevaardigden
van The Royal British
Legion, afdeling uit
Stevenage (UK).
Poppie
kransen
werden
neergelegd,
gevolgd door de het
spelen
van
de
verschillende
nationale hymnes.

Nadien
werd
er
deelgenomen aan de
dagelijkse Last Post
plechtigheid onder de
Menenpoort
waarbij
door LtKol Borremans
samen met mevrouw
Milena Kolarikova een
poppy
krans
werd
neergelegd.
Een
afvaardiging
van
GRWV legde eveneens
een bloemstuk. Het
vaandel
van
onze
vereniging
stond
eveneens
opgesteld
onder de Menenpoort begeleid door een escorte samengesteld
uit de bestuursleden.

9
RAF operatie Circus 157
RAF Operation Circus 157 was een samengestelde formatie bestaande
uit 6 Boston bommenwerpers geëscorteerd door 36 Spitfires gevlogen
door Britse, Belgische, Tsjechische, Noorse, Rhodesische, Canadese en
Nederlandse piloten. Hun missie: het bombarderen van een
elektriciteitscentrale in de omgeving van Rijsel.
De Luftwaffe zond 21 Focke Wulf jagers in de lucht om de RAF
luchtvloot te onderscheppen. Zes van deze toestellen slaagden er in
om contact te maken met de terugkerende Spitfires in de luchtruimte
boven en rond Ieper, maar dit volstond.
Vijf Spitfires werden neergeschoten waarbij 4 van de 5 piloten
omkwamen :
Fl/Lt Bauduin de Hemptinne ( Belg ) GESNEUVELD
Sgt Karel Pavlik ( Tsjech ) GESNEUVELD
Flt/Sgt Stacey Jones ( Brit ) GESNEUVELD
Sgt Roland Ribout ( Canadees ) GESNEUVELD
Sqn/Ldr Frantisek Fajtl ( Tsjech ) Neergeschoten / Overleefde
The vier gesneuvelde piloten werden zij aan zij begraven op de Ypres
Town Ext CWGC begraafplaats. Het lichaam van de Belgische piloot
werd later herbegraven op de begraafplaats van de Belgische
Luchtmacht te Evere. De vijfde neergeschoten piloot die de ontmoeting
overleefde, Sqn Leader Frantisek Fajtl, crashte juist over de grens in
Frankrijk en ontsnapte naar Groot-Brittannië, waar hij opnieuw vloog
en vocht. Hij overleefde de oorlog.
Tevens werd F/Lt Robert “Bobby” Laumans herdacht, de laatste
levende Belg die bij de RAF diende als Spitfire piloot tijdens WO II.
Bobby werd geboren op 04 december 1920. Bij het uitbreken van de
oorlog was hij leerling aan de Vliegschool te Wevelgem. Hij werd
geëvacueerd samen met de Vliegschool naar Frankrijk en bereikte via
Marseille en Algerije, Marokko op het ogenblik van de Franse
capitulatie.
Hij ontsnapte samen met een deel van de Vliegschool naar GrootBrittannië, waar hij aankwam op 05 augustus 1940. Hij gaf zich als
vrijwilliger voor de RAF VR (Voluntary Reserve) en bekwam zijn
vleugels in maart 1941. Vanaf 03 april 1942 vloog hij bij het 350
Belgische Sqn. Hij beschadigde één FW-190 tijdens de operatie Rodeo
boven St-Omer op 23/05/1942, twee weken na operatie Circus 157.
Dit zelfde squadron voerde op 01 juni 1942 Operatie “Target Cover” uit
als escorte van jager-bommenwerpers tijdens een missie naar Brugge.
Het Squadron ontmoette een grote formatie FW-190. Tijdens het
gevecht werd Laumans neergeschoten in de omgeving van Oostende,
maar hij slaagde erin zijn toestel te verlaten vooraleer zijn vliegtuig in
zee belandde. Hij dobberde bijna 3 dagen rond in zijn dinghy totdat hij
werd opgepikt door een Duits vaartuig en als krijgsgevangene naar
Stalag Luft III in Polen werd gezonden. Hij ontving verschillende
militaire eretekens. Na de oorlog doorliep hij een succesvolle carrière
bij Sabena. Hij overleed op 21 April 2014 in de leeftijd van 93 jaar.
Deze herdenking werd ingericht door mevrouw Milena Kolarikova BA,
Directeur van Lest We Forget Battlefield Tours (Flanders), met de
assistentie van Chris Lock, hoofdassistent.
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Schieten 23 mei 2014
Sedert enkele jaren gaan de reservisten van West-Vlaanderen hun
schietvaardigheden onderhouden bij onze Franse vrienden in
Lefferingcoucke. Daar is in het “Ford des Dunes” een schietstand
gevestigd waar de club “Jean Bard” thuis is en uitgebaat wordt door de
Franse reservisten uit Noord Frankrijk. Men kan er pistool 25 meter en
100 meter geweer schieten. Na het afschaffen van de
schiettrainingsmogelijkheden voor de reservisten op de schietstand in
Brugge werd met de Franse reservisten, waar reeds enkele jaren een
vriendschappelijke samenwerking bestond, afgesproken om samen met
hen, de schietvaardigheden te onderhouden op hun schietstand in het
“Ford des Dunes” te Lefferingcoucke.
Tot en met verleden jaar werd telkens op de eerste vrijdag van de pare
maanden de schietstand toegankelijk voor de West-Vlaamse reservisten
om te trainen.
Door de soms slechte weersomstandigheden in de winter en het feit dat
sommigen een verre afstand moeten afleggen om naar de schietstand te
gaan, werden dit jaar de trainingsdagen verplaatst naar de eerste
vrijdag van de maanden maart, april, mei en juni voor het voorjaar en
na de verlofperiode de maanden september en oktober om zodoende
geen
verplaatsingen
meer
te moeten
doen
bij
barre
weersomstandigheden.
Buiten deze vaste trainingen worden ook jaarlijks twee wedstrijden
georganiseerd tussen de Franse en Belgische reservisten. In het
voorjaar Fr - Be gevolgd door een gezellige gezamenlijke maaltijd en
voor de wedstrijd in het najaar komen daar nog Duitse reservisten bij.
Op 23 mei was het dan zover, de wedstrijd Fr – Be werd gestreden.
Niettegenstaande verschillende oproepen hadden zich maar 8
reservisten voor de wedstrijd gemeld. Enkele goede en vaste schutters
waren verhinderd voor deelname. Als negende schutter had Maj Beyts
Marc een vaste reserve uit zijn familiekring meegebracht en werd het zo
drie ploegen van telkens 3 schutters uit België tegen drie ploegen uit
Frankrijk.
De Belgische ploegen:
OOffr WEST VLAANDEREN met Adjt, BRISSINCK Kurt, Adjt GOETHALS
Marc en Adjt DEVLIEGHE Didier vormden de eerste ploeg.
Offr en OOffr WEST VLAANDEREN met Adc CASIER Chris, CDT
CASTELEIN Eric en Maj BEYTS Marc de tweede ploeg en tenslotte een
gemengde ploeg
Grp Mil. réserve met Maj DHONDT Koen, Cdt ROTSAERT Joseph en M.A
ROSSEEL Eric als ploeg drie.
Hierna de resultaten
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De uitslagen zoals meegedeeld door Jean Caenen
RENCONTRE
CLASSEMENT
SOR
ADJ
ADJ
ADJ

d u 23.05.2014

PAR EQUIPE Carabine p i s t o l e t Combiné
Clt Pts C lt Pts
Clt Pts

WEST VLAENDEREN
B R I S S I N CK K ur t
GOETHAL S Marc
DEV L I EG H E Di d i er

TOTAL

1

OR DUNKERQUE 1
CDT VANLOOCKE Michel
LCL THOOR Yves
M .A B A C O T P hi l i p p e
TOTAL
SOR
A/C
ADJ
SGT

RESUL TATS

2

DUNKERQUE 1
MAES Michel
A L EX I S B er n ar d
LEROY Luc

91
79
86

71
76
93

256

2 240

85
83
74

94
65
87

242

1

162
155
179
1

496
179
148
161

246

2

488

87
88
58

76
80
50

3

233

3 206

OR/SOR WEST VLAENDEREN
A/C CASIER Chris
C DT C A S T EL EI N Er i c
MAJ BEYTS Marc

79
79
57

37
74
73

215

4 184

91
63
61

78
68
28

169
131
89

21 5

5 174

5 389

TOTAL

TOTAL
Grp
MAJ
CDT
M.A

4ex

Mi. réserve
DHONDT Koen
ROTSAERT Joseph
R O S S EEL Er i c

TOTAL

4ex

OR/SOR DUNKERQUE
LTT HOMME Jean -Marie
M.A THOOR Daniel
SGT CWYNAR Maurice

89
59
61

TOTAL

209

6

163
168
108
3

439
116
153
130

4

399

33
75
26
6

134

122
134
87
6

343

Possenier Gilbert
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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.

