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Voorwoord 
Beste leden, 
’t Is alweer bijna een half jaar gepasseerd! De zomer staat voor de 
deur. 
Ondertussen zijn er een reeks leuke activiteiten achter de rug. 
Schiettrainingen in Duinkerke, wandeling en BBQ met onze Para-
vrienden, hulde bij het geadopteerde graf van onze gesneuvelde US 
militair, ….  En statutair zijn we nu echt officieel een “Koninklijke” 
groepering van reservemilitairen van West-Vlaanderen. 
De zomer staat voor de deur. Voor velen een tijd om rust in te 
plannen en de batterijen op te laden. Voor anderen een periode van 
werken. Maar we proberen toch allemaal wat van het mooie weer te 
genieten. Vergeet de 4-daagse van de IJzer niet! 
De lijst met activiteiten voor het najaar volgt dan spoedig. 
Familiedag, korpsmaaltijd, internationale schietcompetitie, … 
Ik hoop van jullie op heel wat van de activiteiten te kunnen groeten. 
 
Vele groeten, 
Peter Pattyn 
LtKol (R)  
Voorzitter Koninklijke Groepering Reservemilitairen West-Vlaanderen 

Secretariaat 

Vierdaagse van de IJzer 2018 
Eindelijk is het weer zover. Wij nodigen 
je graag uit om deel te nemen aan de 
46ste editie van de Vierdaagse van de 
IJzer die dit jaar doorgaat van dinsdag 
21 tot en met vrijdag 24 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. 
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Waar? 
  Dag 1 : dinsdag 21 augustus in en rond Oostduinkerke 
  Dag 2 : woensdag 22 augustus in en rond Diksmuide 
  Dag 3 : donderdag 23 augustus in en rond Poperinge 
  Dag 4 : vrijdag 24 augustus in en rond Ieper met een plechtigheid onder 
de Menenpoort en een slotdefilé.  
. 

Voor uw agenda – Activiteiten 
 

Vr 01 1630 Jun 18 Vr 01 1630 Jun 18 FDD Duinkerke 
Za 2 jun 18 L.R.Barlett day Waregem 
Ma 04 2000 Jun 18 Last Post  

Vergadering RvB 
Ieper  

Vr 29 1900 Jun 18 Waterfront  
Vr 06 1630 Jul 18 Trg Tir FDD Duinkerke 
Za 21 Jul 18 Nationale feestdag 

Te Deum  
Lokale 
plechtigheden  
Nat defilé  

Di 21 - Vr 24 Aug 18 46e 4-daagse v/d 
IJzer  

Oostduinkerke  
- Diksmuide 
- Poperinge  
- Ieper 

Vr 24 en Za 25 Aug 
18 

Concert Song of 
Freedom 

De Burg Brugge 

Ma 03 2000 Sep 18 Vergadering RvB Regio Kortrijk  
Vr 07 1630 Sep 18 Trg Tir FDD Duinkerke 
Za 08 Sep 18 SBMM Maldegem 
Za 29 Sep 18 ( ov ) Comp Tir F - B - D FDD Duinkerke 
Do 11- Vr 12 Okt 18 Nat Comp Res kader Florennes 
Zo 04 Nov 18 45e Canadeese 

Bevrjidingsmars 
Knokke 

Ma 05 2000 Nov 18 Last Post  
Vergadering RvB 

Ieper 

Zo 11 Nov 18 Wapenstilstand Lokale activiteit 

Do 15 Nov 18 Koningsdag 
Te Deum  

Lokale activiteiten 
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AND LEGER – NATIE 

44ste Week van verpleegkundigen en vroedvrouwen 

Dinsdag 20 maart 2018 

Verpleegkundigen bij defensie 

The Medical Chain : Nurses on all fronts 

België heeft weeral iets waar het zo fier kan op zijn maar het 
niet is … : 

“Verpleegkundigen bij defensie 
die altijd en overal ingezet worden en kunnen worden…” 

Belgische militaire verpleegkundigen opereren vandaag de dag 
in Mali, Irak, Afghanistan, Syrië, de Middelandse zee, … te land, 
ter zee en in de lucht. 
Niet alleen vandaag maar vele militaire verpleegkundigen 
kunnen ogen op een opgedane rijke ervaring  tijdens eerdere, 
andere brandhaarden of rampgebieden waar ook ter wereld. 
Congo, Somalië, Kosovo, Bosnië, Haïti,… 
En dit zowel onder NAVO-, VN of EUBGvlag.   
Waar ook ter wereld Belgische militairen ingezet worden geldt 
“The Golden Hour”, want hoe sneller gewonde militairen 
verzorgd  kunnen worden hoe groter hun overlevingskansen. De 
hoogste mortaliteit situeert zich trouwens binnen het uur en ik 
denk hierbij vooral aan massieve bloedingen en problemen met 
de ademhaling. Snel ingrijpen is dan ook de boodschap. 
Geneesheer Kolonel Vanderheyden had het dan ook over de 
sterke punten van de militaire hulpverlening. Sterke 
echelonnering, flexibiliteit, het MASCAL-plan, de garantie op 
hoge kwaliteit door de standaardisatie, het werken  met 
internationale conventies rekening houdend met medisch-
ethische principes en wettelijke voorschriften. Rekening houden 
ook met het algemeen welbevinden – Well-being – zowel op 
fysiek, lichamelijk als psychisch vlak van de individuele militair. 
Tijdens militaire operaties wordt de continuïteit van de zorg 7 
dagen op 7, 24 uur op 24 verzekerd. Hierbij wordt rekening 
gehouden met strikte tijdslijnen wat betreft evacuatie en de de 
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toe te dienen zorg zowel binnen als buiten de operatiezone. En 
goede medische zorg begint al op de plaats van het incident : 
“Care under fire”. De 1e zorgen moeten al binnen de 1e tien 
minuten kunnen toegediend worden.  

Om deze doelstelling te behalen werden SOST-teams in het 
leven geroepen. SO – Special Operations – S – Surgical – T – 
Teams.  5-koppige teams die direct op de plaats van het 
gebeuren levensreddende medische zorg kunnen leveren zowel 
op medisch, verpleegkundig en chirurgisch vlak. Zij moeten 
echter werken in zeer stresserende, gevaarlijke en primitieve 
omstandigheden. 

Om dit alles te realiseren is training een essentieel onderdeel. 
SNO- Senoir Nurse Officers – kwamen getuigen over hun rol en 
hun ervaringen tijdens internationale oefeningen zowel onder 
NAVO- als onder EUBGvlag. 
Vigorous Warrior is een van deze trainingen. Een zeer grote 
multi-nationale NAVO-oefening voor de medische diensten. 
1000 soldaten van 22 verschillende landen komen om de 2 jaar 
samen om te trainen. Dit evenement wordt door het NATO 
Centre of Excellence Medicine (MILMED COE) georganiseerd. 
Ook daarin spelen Belgische verpleegkundigen een voorname 
rol. 

De inzet van helikopters voor de evacuatie van gekwetste 
militairen is niet meer weg te denken in de medische 
steunplannen van het moderne conflict. 
Ook de Belgische Defensie heeft hier ervaring mee. De Alouette 
2 en de A109 werden ingezet in respecteivelijk Somalië, Bosnië 
en Mali. Vandaag de dag kan men beroep doen op de nieuwe 
NH-90. 
Om hierbij ingezet te worden is een degelijke training als flight 
nurse voor de Aeromedical Evacuation dan ook onontbeerlijk. 
 
Vanuit de hoog gespecialiseerde wetenschappelijke en medische 
wereld ontstaat het concept om “op afstand” te kunnen 
opereren. Een concept dat ontwikkeld werd aan de Stanford 
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Research Institute, Ministerie van defensie US Army en de NASA. 
Zo werden o.a. robotarmen ontwikkeld die aan legervoertuigen 
vasthingen, om zo te helpen bij kleine ingrepen tijdens militaire 
interventies/oorlogen. De introductie van een robotsysteem in 
de geneeskunde, en meer specifiek in de chirurgie, is gebaseerd 
op innovatief academisch onderzoek, alsook ontwikkelingen in 
de industirie en bij de NASA. 

Het was dan ook een voorrecht om Dokter Philippe Van Trappen 
MD PhD, Head Gynaecology/Gynaecological Oncology Master 
Proctor Robotic Surgery (Europe) AZ Sint-Jan, Brugge-Oostende 
te mogen verwelkomen op deze studiedag. Hij introduceerde op 
deze manier de robotchirurgie binnen de Medische Component 
van Defensie. 

Nieuwe contacten werden gelegd, levende netwerken 
ontstonden … 
Als reservist, verpleegkundige weeral kunnen genieten van een 
boeiende en aangename studiedag. 
Fier om deel uit te maken van Defensie, zijn Medische 
Component , ¼ EMI en het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV. 

Stefaan Vergaerde 
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B Cie 24 Li organiseert schiettraining 
23 mar 2018, de commandant en CSM van de B cie. 24 li van het 
in 2005 ontbonden Territoriaal Linieregiment van de provincie 
West-Vlaanderen organiseerden een schiet-training waarop de 
toenmalige leden van de B Cie. uitgenodigd werden. Dit treffen 
werd gehouden op de schietstand Coppens te Westkapelle, 
deelgemeente van Knokke. Paul Coppens is 
trouwens ook een ex onderofficier reservist 
die in de B Cie. dienst deed. Ter zelfde tijd 
werd aan het gebeuren een gezellig weerzien 
gekoppeld om de verhalen van vervlogen 
tijden weer een levendig te maken. Acht 
toenmalige reservisten van het 24 li hadden 

zich voor deze schietavond gemeld. 
Gezien de lange periode van de 
winter non-activiteit van 
schiettraining bij onze Franse 
vrienden in leffringcoucke kwam deze 
training goed van pas om onze 
trefzekerheid form te testen. 

Op de schietstand waren verschillende vuistwapens ter 
beschikking pistolen en revolvers van verschillende kalibers. Wel 
leuk om ook eens iets anders te proberen. Het was geen 
competitie en iedereen probeerde het max van zijn mogelijkheid 
te halen. Met een vreemd wapen vertrok dan ook al eens een 
schot zonder perfect mikbeeld wat dan wel enkele ( of vele) 
witte treffers opleverde. Ook de meegekomen partners 
waagden zich, geassisteerd door een ervaren schutter aan een 
schietbeurt. 
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EVACUATIEOEF 1/4EMI 2018 
 

De week van 26Mar2018 tot 31Mar2018 hadden we Evac 
Oefening in de regio kust. (Lees Koksijde tot Westende) 
Het Comdo / Hicon bestond uit 07Pers. Daar namen van Pers 
en of foto’s van Pers gevoelig liggen zullen we die niet 
gebruiken. Ik spreek enkel uit mijn naam en ervaring tijdens 
de Oef. 
 
260700Mar2018 werd er van start gegaan met een bezoek 
aan de Helibasis te Koksijde. De Sea King en de HN 90 
kwamen uitvoerig aan bod. Hoe benaderen van een Heli met 
gewonden. Security first. Na aankomst in 1/4 EMI werden we 
getrakteerd op volgende cursussen: 
CCP+MASCAL; Hypothermie, verdrinking; Nurse; 
Sprongongeval (lees Para) Evac Vtg; TR; C-ABCDE; Zodiac;… 
Met al de info waren we bezig tot 262330Mar2018.  
Op 270630Mar2018 werd er nog bepaalde zaken 
opgehelderd en aan de praktijk getoetst. Wapens afhalen en 
naar onze respectievelijke coördinaten.  
Ons TEAM bestond uit 13Pers: Plg Comd, Adjt Plg Comd( 
mijzelf), Nurse, Med R1, NCO, Aidman / SRT, 06 Brancardier, 
Ambulancier en een Pha. Wij waren de Rol 1 op het terrein. 
We beschikken over een Comdo Vtg, een Cargo en 02Amb 
type Unimog. De radiomiddelen verliepen via de BAMS. Een 
goede keuze of niet? Tijdens de Oef zijn we overgeschakeld 
op de privé GSM voor een wel bepaalde tijd wegens InOps 
van de BAMS. 
Er waren ook nog 02 TEAMS R1 op het terrein. 
Er was een Pl/Evac+Simulanten bestaande uit 32Pers.  
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In totaal waren er ongeveer 110 Mil bij de Oef betrokken. 
Zonder de Mil van 
BKOKS en de 
brandweer van 
Nieuwpoort 
meegerekend. 
Het was een super 
leerrijke periode 
met weinig slaap 
(10uur van 
260700Mar2018 tot 
292330Mar2018) maar vooral veel actie. Het moment op zee 
met de Zodiac was een beleving op zich. 
De apotheose voor ons was op 291500Mar2018 tot 
291700Mar2018 waar we in 02 golven 24 P’n voor onze 
rekening moesten nemen. Tesamen met de Med stond ik in 
voor de triage en de Adm 
Ons Med Mat in onze tent was perfect en voldoende. Het Pers 
van 1/4EMI kent zijn werk en ijvert er naar om nog meer te 
weten en te mogen uitvoeren. Het is altijd leuk om te zien dat 
vooral de bekwaamheid de leaders in het spel zijn, niet de 
graden. Dit is waarschijnlijk een kwaliteit van de Med 
Component. 
 
 
Mario WAEYAERT 
Cdt(R) MOTK  
1/4 EMI 
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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

