"X-WORD."
-----

1.

Beste lezer. Dit is mijn derde poging om deze bijdrage te typen. Hoe
komt het zult u vragen? Omdat de redactie van "De Klaroen" en dus ook
het secretariaat van onze vereniging, over een nieuw schrijfmachine
beschikt, sedert begin juni.
Met de oude ging het ook nog wel maar, het bestuur besloot dat het
hoog tijd werd om het wat moderner aan te doen en de druk van ons tijd
schrift te verbeteren. Het oude toestel was een aankoop van de jaren 70
en vertoonde sporadische gebreken. Meestal waren deze te verbeteren
maar, de goede indruk van het typewerk ging erdoor verloren. Dit gaf
de doorslag om tot de aankoop over te gaan. Alle bestuursleden waren
het erover eens dat het werk van de secretaris-redacteur veel gemakkelijker zou worden. Onze oude machine verhuisde naar onze ceremoniemeester, A. Verpoucke, die haar nog best kan gebruiken voor de briefwisseling met betrekking tot ons activiteitenprogramma.
Vanaf toen moest ondergetekende zich wennen aan het gebruik van een
zeer modern toestel. Algauw bleek dat deze soms niet deed wat men van
haar verwachte! Zo zag ik dat er een toets "X-WORD" op het klavier voor
komt om fouten uit te wissen. Maar zo gemakkelijk was het ook weer niet
want er is onmiddellijke verbetering, indirecte verbetering, verbetering buiten het correctiegeheugen en correctie woord per woord! Uiteindelijk heb ik het oude "Tipp-Ex" flesje nog niet weggegooid.
Dikwijls dient ook de "CODE"-toets gebruikt en dan wordt het zoeken
in het boekje "Gebruiksaanwijzingen" om het resultaat op voorhand te
kunnen bepalen. Wat dan soms mislukt en tot vertwijfeling leidt. Het
bewuste boekje is wel in de Nederlandse taal opgesteld, maar, alleszins vertaald uit het Duits. Hier en daar werden sommige woorden en
uitdrukkingen niet omgezet en zo ontmoet men bijvoorbeeld "zum
Beispiel", "gedrückt halten" en zelfs het Engelse "lift-off" dat voor
de kersverse gebruiker, aan een vliegende schrijfmachine doet denken.
Ik merk ook dat het boekje in Japan gedrukt werd!
Dat er 46 letter- en cijfertoetsen zijn heb ik al vastgesteld maar,
daar blijft het natuurlijk niet bij. Bij sommige toetsen bekomt men
niet alleen kleine en hoofdletter, of cijfer of teken, er komt ook nog
een derde functie bij. Die code-toets is een wonderding. Er zijn
verder nog bedieningen voor tabulaties, decimale tabulatiestop, gewone
tabulatiestop, annulatie van alle of sommige tabulatiestops, onbeschermde spaties, kantlijn- en regelverstelling, centreren tussen kant
lijnen, accenttoets, automatische insprong en nog veel meer van deze
boeiende, automatische, kunstgrepen. Het is me nog verre van duidelijk.
Oefening baart kunst en door deze spreuk laat ik me leiden. Stilaan
zal ik het allemaal onder de knie krijgen, zij het soms wel per toeval,
maar zo leert men ook.
Word ik ooit hopeloos, dan kan ik in laatste instantie te rade gaan
bij de verkoper. Hij zal mij misschien nog moeten tonen hoe ik
terugkeer naar de linkerkantlijn met verstelling via de expresstoets,
met of zonder CODE en/of "X-WORD". Ik blijf proeflopen!
R.V.L,
-o-o-o-o-o-oNIEUWE LEDEN.
-

Met groot genoegen verwelkomen wij volgende nieuwe leden :
LANSENS Jacky (ADC. b.d. L.M.)
LASON Maurice (ADJ. b.d. L.M.)
VERLEURE Willy (1MC. b.d. Z.M.)
DEVOS Guy (ADC. b. d. L.M.)'
DENAEGHEL Silvère (ADJ. b.d. L.M.)
Wij hopen dat zij onze bijeenkomsten dikwijls zullen bijwonen.
-o-o-o-o-o-

2.

De Maandelijkse Ledenvergaderingen in "Het Koninginnehof" .
Onze ledenvergaderingen gaan door op de 2de donderdag van de maand,
om 1430u, tenzij anders vermeld. Leden die moeilijkheden ondervinden
om naar het lokaal te komen, (invaliditeit, vervoerproblemen, e.d.),
geven best een seintje aan een bestuurslid die dan, in overleg, voor
een oplossing zal zorgen. Ziehier een kijkje naar de toekomst.
- Donderdag 10 oktober 91 :
- woord van de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- voordracht door de h. W, Debrock: "Over Vrouwen en Heksen",
- koffietafel,
- tombola.
- Donderdag 14 november 91:
- woord van de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- voordracht door Lt.Kol. (b.d.) R. Verbeke: "Soldatenleven 14 - 18",
- koffietafel,
- tombola.
- Zaterdag 16 november 91 : viering Koningsdag.
- Donderdag 12 december 91:
-

woord van de voorzitter,
verslag en mededelingen,
voordracht door confr. J. Dreesen (onderwerp nog te bepalen),
koffietafel,
tombola.
Donderdag 9 januari 92:
woord van de voorzitter,
verslag en mededelingen,
nieuwjaarsreceptie,
bingo en tombola,
koffietafel.
Donderdag 13 februari 92:
woord van de voorzitter,
verslag en mededelingen,
- voordracht door Aalm. D, Van Parijs: "Reis naar Zuid-Amerika",
- koffietafel,
- tombola.
Donderdag 12 maart 92:
- woord van de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- voordracht: "Australië",(onder voorbehoud),
- koffietafel,
- tombola.
- Volgende vergaderingen in 1992 : 9 april, 14 mei, 11 juni, 10 sept.
8 oktober, 12 november en 10 december.
- Koningsdag 1992 : zaterdag 21 november.
-o-o-o-o-oEtentjes met Gezellig Samenzijn op Maandagen.
Wij komen samen in "Het Koninginnehof" op volgende maandagen om te
tafelen, te kaarten en te keuvelen:
- 1991: 7/10, 28/10, 18/11, 9/12 en 30/12.
- 1992: 20/1, 10/2, 2/3, 23/3, 13/4, 4/5, 25/5, 15/6, 6/7, 27/7,
17/8,7/9, 28/9, 19/10, 9/11, 30/11 en 21/12.
Deze data zullen regelmatig in "De Klaroen" hernomen worden.
Nu reeds in onze agenda noteren is aanbevolen.
Voor inschrijving en meer inlichtingen: voorzitter-ter-ere 0.
Defoor tel.: (059) 33 08 47.
-o-o-o-o-o-

3.

Octaaf
DEFOOR.
(Het Voorzitterschap - vervolg.)
In ons vorig nummer hebben wij gezien dat Maurice DERYCKERE op 6
september 1980, wegens gezondheidsredenen, ontslag nam als voorzitter van de Koninklijke Maatschappij der Ex-onderofficieren van
Oostende. Pas op 15 februari 1981 werd zijn opvolger aangesteld, ons
allen bekend : Octaaf DEFOOR.
Het was eigenlijk zo dat in feite confrater August VERKARRE als
kandidaat-voorzitter algemeen aanvaard was, doch, deze onderofficier
van de Luchtmacht, werd ongeneeslijk ziek opgenomen in het militair
hospitaal en overleed in december 1980. Hij was slechts 57jaar.
Confrater DEFOOR was zeer verrast toen hem gevraagd werd het beleid
van de vereniging in handen te nemen. Toegetreden op 28 februari 1970,
stamnummer 495, had hij in 1972 aanvaardt lid te worden van het bestuur,
In feite koesterde hij geen ambities met betrekking tot het voorzitterschap. Met het overlijden van de heer Verkarre diende te worden gezocht
naar een geschikte persoon om de functie op zich te nemen. Onze maatschappij in haar geheel, heeft het zich nooit beklaagd Octaaf Defoor
naar voor te hebben gedragen.
Reserve-sergeant bij het 3de Linieregiment, bouwde confrater Defoor
zich een mooie loopbaan op bij het bankwezen. Zijn hobby was en is nog
steeds, het toneel. Hij was een uitstekend akteur en menig oostendenaar
herinnert zich nog zijn puike vertolkingen met het Conservatoriumtoneel. Zijn inspanningen ten bate van het liefhebberstoneel zag hij
bekronen door de oprichting van de "OCTAAF-trofee", dewelke reeds een
grote bekendheid heeft verworven.
Bij het uitvaardigen van zijn beleidslijnen bij het begin van zijn
voorzitterschap, drukte Octaaf Defoor de wens uit, meer culturele aktiviteiten in te schakelen op de bijeenkomsten van de vereniging. Heden
ten dage genieten wij volop van deze beslissing die onze maatschappij
een bijzonder karakter geeft.
Hoogtepunt van zijn termijn als voorzitter was ongetwijfeld de
viering van het honderdjarig bestaan van de K.M. der Ex-onderofficieren
van Oostende. Samen met "De Dag van de Ex-onderofficier 1987" kende dit
eeuwfeest een groot succes, niet weinig dank zij de stuwkracht van de
voorzitter.
De gezellige samenkomsten met etentje om de drie weken zijn eveneens
ingesteld geweest door confrater Defoor en behoren nog steeds tot zijn
"domein".
Na het eeuwfeest gaf hij te kennen op zoek te gaan naar een
opvolger. Geboren in 1904, was hij van oordeel dat plaats diende
geruimd voor de jongere generatie. Hij was trouwens steeds voorstander
geweest van verjonging van ons bestuur.
Einde 1988 vond hij zijn opvolger : André Baroen.
Op 19 december 1988,werd hij door de Koninklijke Maatschappij der
Ex-onderofficieren, gehuldigd met een gezellig etentje, in ons lokaal
"Het Koninginnehof". Hij werd tot Voorzitter-ter-ere aangesteld en er
werd hem een tinnen schotel overhandigd, met passende inscriptie, ter
herinnering.
Aan zijn beleid kwam officieel een einde op 31 december 1988. Wij
hopen hem nog vele jaren in ons midden te mogen begroeten.
R.V.L,
-o-o-o-o-oEuropese Seniorenkaart.
De EG-commissie wil een Europese Seniorenkaart creëren. Hiermee
zullen 60-plussers in alle lidstaten van de Europese Gemeenschap van
dezelfde voordelen kunnen genieten qua openbaar vervoer en culturele
activiteiten als de plaatselijke bejaarden.
Een mooi initiatief, dat men er niet te lang mee talmt.
-o-o-o-o-

4.
Uitreiking van de Prijs K.M. Ex-onderofficieren in 2SOO.
Traditiegetrouw werd op het schoolfeest van de School voor
Onderofficieren te Zedelgem, de prijs "Koninklijke Maatschappij van
Ex-onderofficieren Oostende", overhandigt aan de laureaat, eerste
geplaatst in de Lichamelijke Opvoeding en Sport. Onze mooie trofee
werd dit jaar, op 26 juli, uitgereikt door ceremoniemeester A.
Verpoucke aan SGT. Nico SCHRANS. Hier volgt een korte
levensbeschrijving van de winnaar. - Nico Schrans werd geboren te
Brugge op 07/03/74, vader is beroepsmilitair (1MC bij de Zeemacht),
moeder is sociale werkster, er zijn nog twee dochters in het gezin,
studies : St. Leocollege (Brugge) vervolgens O.L.V. college te
Edegem, vervoegde 2SOO op 28 augustus 1989,
is nu 2de jaarsstudent en slaagde met onderscheiding (74.2%),
gekozen wapen : Gevechtsgenie,
uitstekend sportman!
Het schoolfeest werd opgeluisterd door de Muziekkapel van de
Zeemacht onder de leiding van Kapelmeester VTZ Peter Snellinckx. Het
publiek was zeer talrijk opgekomen en genoot van de muziek, de
sportmanifestaties en de drildemonstratie, dit laatste onder de
kundige leiding van Korpsadjudant ADC W. Hoppe. Het was prachtig om
zien!
Het koor van de school bracht enkele gekende liedjes met als
dirigent MAJ Demeyer.
Onder een blakende zon werd het programma tot een vlot einde
gebracht met een defilé en een receptie op het sportplein.
Een zeer geslaagd feest, gelukwensen aan de Korpscommandant en
het kader van 2SOO/Zedelgem!
A.V.
-o-o-o-o-o-o-oKONINGSDAG 1991.
Op Zaterdag, 16 November 1991, vieren wij, traditiegetrouw, ons
voornaamste feest van het jaar : Koninsdag.
Om 1100u wordt iedereen verwacht in de St. Petrus- en Pauluskerk
voor de Eucharistieviering ter nagedachtenis van de overledenen van
het Belgisch Vorstenhuis en van de Koninklijke Maatschappij der Exonderofficieren van Oostende.
Om 1230u is er receptie in "Het Koninginnehof" met toast aan Z.M.
de Koning.
Om 1300u banket met volgend menu:
- Aperitief van het huis met versnaperingen (tijdens receptie);
- Gerookte Ardeense hesp met fruitassortiment;
- Waterkerssoep;
- Groenlandse Tarbotfilet dugleré;
- Gebak en koffie;
- Aangepaste wijnen of spuitwater.
Er is aangepaste muziek met het orkest "The Love Stars" en er
wordt ten dans geleid. Ook een tombola is voorzien met mooie prijzen.
De deelname in de kosten van het banket (alles inbegrepen) werd
vastgelegd op 950fr p/p.
Op het banket wordt het kenteken van de maatschappij aan de rechthebbenden uitgereikt, (zie "De Klaroen" nr. 3/91 blz. 8).
Betaling en inschrijving kunnen vanaf nu worden gedaan door
storting op ons nr. 000-0146912-54, Koninklijke Maatschappij der Exonderoffieren van Oostende, Nieuwlandstraat 21. Gelieve steeds het
eventueel aantal dames te melden op de overschrijving. Ook kan men
betalen aan de penningmeester op onze bijeenkomsten in "Het
Koninginnehof".
Het bestuur verwacht een talrijke deelname.

-o-o-o-o-o-o-

5.
DAGREIS VLAAMSE ARDENNEN: 24 OKT 91.
Wij gaan op dagreis naar de Vlaamse Ardennen op Donderdag 24
Oktober 91, per autocar.
1. Kerk St.Jan, (OSOOu),
2. Hoek Elizabethl. - Nieuwpoortstw. (0804u),
3. Petit Paris, (0808u),
4. Gerechtshof (Canadaplein). (0810u),
5. Opex "Tivoli". (0815u)
6. Bredene Groenendijkstraat. (0820u).
Dagindeling :
0800u : Vertrek aan opstapplaats 1.
0930u : Bezoek aan de bouwfirma DANILITH : geïndustrialiseerde
woningen, gesofistikeerde bouwmethodes worden er toegepast
en ontworpen. Het ontwerpbureel werkt op basis van het
Computer Aided Design System, toegepast tussen het tekenbureel en produktieketen.
1200u : Middagmaal in "Gasthof Palace", Kluisbergen.
Menu: - soep
- varkensgebraad Archiduc
- aangepaste groenten
- aardappelkroketten
- dessert.
1415u : Toeristische rondrit met gids in de streek van d e Vlaamse
Ardennen en in de stad Ronse.
Geleid bezoek aan de St. Hermes crypte (lle - 13e eeuw),
de grootste van Europa.
1830u : Avondmaal in restaurant "Diplomaat", groenpark te
Hooglede,Gits.
Menu : - 1/2 kip - aangepaste groenten - brood.
2030u : Vertrek richting Oostende.

Deelname in de kosten : 950fr p/p (inbegrepen zijn: car, drinkgeld
chauffeur, gidsen V.A. en Ronse, inkomgeld bezoeken, middag
en avondmaal), dranken zijn niet inbegrepen. Het aantal
deelnemers is beperkt tot 50. Uiterste datum voor
inschrijving : 14 Oktober 1991.
Betaling : op rekening nr. 000-0146912-54 van de Koninklijke Maatschappij Ex-onderofficieren van Oostende, Nieuwlandstraat 2
8400 oostende. Men mag ook vereffenen op de ledenvergadering
rechtstreeks aan penningmeester T. Dehaemers.
Inschrijving : gelieve ook onderstaande strook in te vullen en te
~sturen aan feestleider A. Verpoucke (John), Cardijnplein 2,
bus 12, 8400 Oostende.
Ondergetekende ........................... zal deelnemen aan de
dagreis naar de Vlaamse Ardennen op 24 Oktober 91 met ........
personen. Hij/zij stort heden de som van 950fr X ...= ...... fr
op rekening nr. 000-0146912-54 van de K.M. Ex-onderofficieren
van Oostende; (1). Hij/zij zal betalen aan de penningmeester,
op de volgende ledenvergadering; (1).
Gekozen opstapplaats : ..................
(1) : Schrappen wat niet past.
Handtekening ....................
Opstapplaatsen

-o-o-o-o-o-o-o-

6.

7.
23 MEI 91 : DAGREIS SCHAFFEN.
Wie herinnert zich nog onze laatste dagreis naar Scherpenheuvel,
Diest en Schaffen. 's Morgens, omstreeks 7.20u werden de laatste twee
personen opgeladen, om alzo met 47 leden onze reis in te zetten,
richting Brussel. Niettegenstaande de drukte op de autowegen kwamen
wij op ongeveer het voorziene uur te Scherpenheuvel aan. Deze bede,vaartstad ligt tussen Diest en Aarschot. Het heeft zijn ontstaan te
danken aan de toeloop van duizenden bedevaarders die er de H. Maagd
komen vereren. Toen wij uit de bus stapten liet de zon zich nu en
dan eventjes zien. De temperatuur lag rond de 15° en van regen
bleven we gespaard.
De meesten van ons brachten een bezoek aan de basiliek die een
van de eerste barokkerken is van ons land. De kerk is gebouwd op een
zevenhoek. Zeven is een heilig bijbels getal en dit heeft de
architect in zijn bouwstijl willen aantonen. De kerk heeft 7
zijkapellen en op de koepel staan gouden sterren met 7 punten.
Vanuit de kerk vertrekken 7 wegen de wereld in.
Na dit bezoek, terug op de bus, richting Diest. Niet ver want. na
slechts 5 minuten rijden waren we reeds in het Provinciaal Domein
voor een lekker middagmaal. Nadien naar het Trainingscentrum voor
Parachutisten te Schaffen, slechts een boogscheut verder.
Wij werden er welkom geheten door een afgevaardigde van de
O.S.C., die ons daarna toevertrouwde aan een gids. Onder zijn
leiding en mede door zijn kundige uitleg waren wij in de gelegenheid
een begrip te vormen van de ganse organisatie van het Centrum.
Verscheidene werkplaatsen werden bezocht, o.a. de plaats waar het
drogen van de valschermen gebeurt, waar het nazicht op beschadiging
plaatsgreep, waar de herstelling wordt gedaan en de buitengewoon
grote hangaar waar men de valschermen plooit en inpakt, klaar voor
gebruik. Het is een vaststaand feit, dat de gespecialiseerde
militairen, een zeer grote verantwoordelijkheid dragen.
Twee "dispatchers" toonden ons vervolgens de grond en torenoefeningen die de kandidaat para's aangeleerd worden om toegelaten te
worden tot hun eerste sprong.
Om te eindigen werd een frisdrank gedronken in de onderofficierenmess. Wij kregen de gelegenheid, met de onderofficieren van
het kader, een hartelijk woordje te praten. Al te vlug moesten we
afscheid nemen van onze gastheren.
Terug naar het Provinciaal Domein voor het avondmaal.
Op de terugweg werd nog gepraat over wat men zoal gezien en
gehoord had. Oostende was in zicht voor men het wist!
A B
''
-o-o-o-o-oOnze Nationale Feestdag.
Op 21 juli 1991, viering van de eedaflegging door Leopold I in
1831, was onze vereniging terug vertegenwoordigd met vaandel, op de
plechtigheid hier ter stede, dit ter gelegenheid van onze Nationale
Feestdag.
De bloemenhulde op het Leopold I plein lokte heel wat volk op
deze zonnige dag. Bloemen werden er neergelegd door de burgerlijke
overheid , vertegenwoordigd door burgemeester J. GOEKINT, de
militaire overheid vertegenwoordigd door de plaatscommandant K.T.Z.
G. KNOCKAERT en de VOSVAMO, het overkoepelingsorgaan van
Oudstrijders- en vaderlandslievende verenigingen, vertegenwoordigd
door voorzitter G. VAN BRANTEGHEM.
De optocht naar de St. Petrus- en Pauluskerk voor het TE DEUM werd
voorafgegaan door de kliek van de Koninklijke Stadsharmonie.
De feestelijkheden werden afgesloten met een receptie op het stadhuis. Ons oudste lid, confrater Hector DUTRON, vierde op deze dag
zijn 95ste verjaardag. Hij was terug aanwezig op deze viering!
-o-o-o-o-o-o-

8.

Het Regiment Para-Commando
Het huidige Regiment Para-Commando ontstond in 1952 door een fusie van
de vroegere parachute- en commandoeenheden, die opgericht waren tijdens
de Tweede Wereldoorlog. Aan het Regiment, als geheel of aan delen ervan,
kunnen opdrachten toevertrouwd worden in het kader van het 1(BE)Corps en
van de Binnenlandse Strijdkrachten.
Het maakt eveneens deel uit van de
Ace Mobile Force van het Geallieerd
Commando in Europa, afgekort AMF,
en moet ook eventuele humanitaire
operaties kunnen uitvoeren. Toen in
1942
in
Groot-Brittannië
de
Parachute- en Commando-eenheden
opgericht werden, kon niemand de
ontwikkeling voorvoelen die 47 jaar
later tot het huidige Regiment zou
leiden.

Het Regiment en
zijn Componenten
Staf en
Compagnie
Hoofdkwartier
Aanvankelijk gevestigd in de citadel
van Namen, verhuisde de Staf in 1956
naar het Arenberg kasteel te Marcheles-Dames om 6 jaar later terug te
keren naar Namen. Sinds 1977 bevindt
de Staf van het Regiment zich te Everberg, in de buurt van Leuven. Het
Transmissiepeloton beschikt grotendeels over gelijkaardig materieel
als dat van de brigades van het
1(BE) Corps. Bovendien moet het
ook in staat zijn om transmissies te
verwezenlijken
met
zijn
ondergeschikten en met het hoger
echelon in alle mogelijke situaties,
meer bepaald buiten het nationaal
grondgebied,
wat
langeafstandsverbindingen inhoudt.

Het Eerste
Bataljon
Parachutisten
Als opvolger van de Compagnie
Parachutisten SAS, opgericht in
1942 door Kapitein Blondeel,
werd het 1 Bn Para eerst
gekazerneerd te Leo-poldsburg. In
1953 vestigde het zich definitief in de
citadel van Diest, waar het nu perfect
geïntegreerd is. Sinds de
herschikking op taalgebied van het
Regiment, is het het enige bataljon met
een gemengd taairegime

Het Tweede Bataljon
Commando
De erfgenaam van de tradities van
het
Regiment
Commando,
opgericht in 1942 door Kapitein
Danloy, het 2 Bn Cdo, bevond zich
op het moment van de fusie te
Seilles. In 1956 vestigde het zich in
de citadel van Namen om in 1961
definitief zijn kwartieren op te
slaan in Flawinne. Het volledig
Franstalige 2 Bn Cdo heeft als
peterstad Han-sur-Lesse.

Het Derde
Bataljon
Parachutisten
Opgericht in Afrika in 1955 heeft het
3 Bn Para de tradities overgenomen
van het Korea-Vrijwilligerskorps. In
1962 vestigde het Bataljon zich in
België te Lombardsijde, om in 1977
definitief te verhuizen naar Tielen.
Kortrijk is de peterstad van het
Nederlandstalig 3 Bn Para.

Het Derde
Bataljon
Commando
Opgericht in 1959 en ontbonden
in 1962 in
toenmalig
Belgisch
Kongo, is het 4 Bn Cdo nu de
reserve-éénheid van het Regiment,
met een zelfde organisatie als de
andere Bataljons. Bij mobilisatie
wordt
het
heropgericht vanuit
een kern, gevormd door het
kaderpersoneel en het materieel
van het Commando Trainingscentrum. Elke drie jaar worden voor
een periode van
twee
weken
wederoproepingen voor het reservepersoneel georganiseerd.

De Antitankcompagnie
Para-Commando
Sinds haar oprichting in 1963 wordt
de Cie ATk gekazerneerd in
Flawinne, samen met het 2 Bn Cdo.
Terwijl ze vroeger over de ENTAC
beschikten, zijn ze sinds 1979
uitgerust met de MILAN, die gebruikt
wordt op een jeep of op een voet.
Het peterschap over deze Franstalige
groene mutsen van de Antitank
Compagnie
wordt
sinds
1970
waargenomen door de gemeente
Grand-Han.

De Artilleriebatterij
Para-Commando
De Batterij, opgericht in 1973, is uitgerust met 105 mm houwitsers en gevestigd te Brasschaat. Ze kan eveneens
de
4"2
stukken
van
de
mortierpelotons van de bataljons
integreren en levert vuursteun aan het
Regiment bij alle opdrachten. De
batterij is de enige Nederlandstalige
eenheid met een groene muts.
Peterstad is Bornem.

Het Verkenningsescadron ParaCommando
Deze eenheid werd in 1975 gevormd
door de drie pelotons verkenners,
destijds op gepantserde jeeps, van de
drie Bataljons Para Cdo onder één
bevel te groeperen. Het escadron
„Recce" is sindsdien gekazerneerd te
Stockem en heeft als peterstad
Neufchateau. Sinds de oprichting is
het uitgerust met licht gepantserde
voertuigen, type CVR-T. De officiële
taal van het Escadron is Frans en
men draagt de rode muts. De drie
volgende eenheden vervolledigen het
organigram van het Regiment in
vredestijd. In oorlogstijd worden ze
ontbonden en hun middelen aan personeel en materieel worden aangewend binnen het Regiment om de operationele configuratie te vervolledigen.

Het Medisch Centrum
Para-Commando
Het Medisch Centrum, gelegen te Belgrade, heeft als belangrijkste taak in te
staan voor de selectie, de controle en
de opvolging van alle kandidaat paracommando's. Samengesteld uit gebrevetteerd actief personeel en uit miliciens levert het de steundetachementen bij alle activiteiten en operaties van
het Regiment. In oorlogstijd mobiliseert het de Medische Compagnie Para-Commando, met een medisch-chirurgische en luchtlandingsopleiding,
en versterkt het de medische detachementen van de eenheden.

De Trainingscentra
voor Commando's en
Parachutisten
De Trainingscentra van het Regiment,
verantwoordelijk voor de basisopleiding van alle para-commando's evenals voor hun latere specialisaties, op
hun specifieke domeinen, worden in
detail besproken in het vervolg van het
dossier.

9.

10.

Het COMMANDO Opleidingscentrum.
Geschiedenis.
De eerste Belgische commando's, opgericht in Groot-Brittannië
door Kapitein Danloy, kregen hun opleiding vanaf augustus 1942 in
het Commando Basic Training Center te Achnaccary in Schotland. De
school van Achnaccary was in die tijd het opleidingscentrum van de
Britse commando's. Na de oorlog vestigen de Belgische Commando's
zich in Duitsland, in de streek van Lübeck. Enkele vrijwilligers die
de eenheid vervoegden, volbrachten hun commandokamp in SchleswigHolstein, aan de kust van de Baltische zee. Het is aan het einde van
dat kamp dat de eerste na-oorlogse brevetten werden uitgereikt.
Op 12 september 45 verliet de Commando-éénheid het Duitse grondgebied om zich te vestigen in Marche-les-Dames, waar de benaming Commando
Regiment aangenomen werd. Het kamp van Marche-les-Dames verwelkomde
zijn eerste miliciens op 16 februari 1946. Het Commando Opleidingscentrum werd een onafhankelijke eenheid op 20 oktober 1947. Sindsdien is het ononderbroken doorgegaan met lessen voor de A en B brevetten te organiseren en diverse specialisatiestages in te richten.
Sedert maart 1979 worden alle nieuwe rekruten aldaar opgenomen voor het
Regiment Para-Commando om er hun basisopleiding te krijgen. Die
opleiding varieert naar duur en inhoud in functie van de kategorie van
de kandidaat: milicien, vrijwilliger, reserve-officier, reserveonderofficier, aktief officier of onderofficier. Het Opleidingscentrum
bestaat uit 4 compagnies: 3 opleidingscompagnies (opleidingsschool- en
kampcompagnie) en de Staf en Dienstencompagnie.
Gedurende 3 maanden streeft men 3 objectieven na: fysieke, taktische
en technische waarden. Op fysiek gebied wil men de weerstand en het
doorzettingsvermogen ontwikkelen en verschillende technieken aanleren
om elementaire hindernissen te nemen. Verschillende lichaamsoefeningen,
marcheren, lopen, zwemmen, wisselen zich af aan een vast maar progressief ritme. Een hele verzameling toestellen, verschillende touwpistes
en hindernisbanen laten de rekruten toe om lenigheid en zelfvertrouwen
te verwerven.
De taktiek die aangeleerd wordt is deze van het individuele gevecht.
Zoals in elk militair opleidingscentrum, beslaat dit alle domeinen van
de individuele instructie: kamouflage, vorderingsmethodes, aanduiding
van doelen, enz. De technische opleiding betreft het schieten, kennis
van de wapens, bivakmethodes, dienst op het platteland, oriëntatievermogen, enz. Het geheel van de stages geeft natuurlijk aanleiding tot
een permanente evaluatie van de kandidaten. De lat wordt resoluut hoog
gelegd. Meer dan welk ander militair moet de para-commando in staat
zijn om zijn opdracht alleen voort te zetten, geïsoleerd van zijn
basis. Een onfeilbare deskundigheid samen met een onwrikbare vastberadenheid, zijn de voorwaarden om te slagen. De middelen om dat te
bereiken zijn een ondubbelzinnige discipline en een opleiding die voornamelijk op de praktijk gericht is. De kandidaat die slaagt voor de
eerste proef wordt toegelaten tot de kampcompagnie om er zijn A brevet
te verwerven. De Schoolcompagnie staat in voor de verdere vorming van
kandidaat reserve-officieren (KRO) en kandidaat reserve-onderofficieren
(KROO), die kandidaat para-commando zijn. Voor de KRO's streeft die
opleiding van 4 maanden, behalve dezelfde fysieke, taktische en technische objectieven, ook de bekwaamheid na om bevel te voeren over een
para-commando peloton.
De KROO's die weerhouden worden gaan eveneens over naar de Schoolcompagnie, ook voor een 4 maanden durende opleiding. Zij worden gevormd
tot chef van een sectie para-commando. Zij die slagen in die vorming
gaan over naar de kampcompagnie met het oog op het behalen van het A
brevet commando. De Schoolcompagnie is ook verantwoordelijk voor de
omschakeling van de aktieve officieren die vragen naar het Regiment
Para-Commando over te stappen, ongeacht hun oorspronkelijk wapen. Hun
stage duurt 5 maanden en is gericht op de fysieke training, de taktische
vorming, de praktijk van het gezag, de bijzondere para-commando technieken en daarbij het behalen van het A commandobrevet en het parabrevet voor hen die het voordien nog niet hadden verworven.

11.
Het Commandobrevet.
De kampcompagnie in Marche-les-Dames staat in voor de commandoinstructie van alle kandidaten, zonder brevet, die van de
opleidings-of van de schoolcompagnie komen. Het kamp gelegen aan de
samenvloeiing van een klein riviertje, de Gelhesse, en van de Maas,
op ongeveer 6 km van Namen, paalt aan bijna 80 meter hoge rotsen. De
aanwezigheid van die rotsen en van de waterlopen, maken dat dit
terrein zeer geschikt is voor de commando-instructie. Beklimming,
navigatie en meer in het bijzonder alle methodes om hindernissen te
nemen, kunnen hier onderricht worden. De nabijheid van het beboste
en heuvelachtige Ardennen massief, vergemakkelijkt de inrichting van
taktische oefeningen en typische commando-raids. De fantastische
omgeving van het Arenberg kasteel en de omliggende domeinen, blijven
een onvergetelijke herinnering voor allen die de rode of groene muts
dragen. Het kontrast tussen dit kasteel, symbool van luxe en
overvloed en het rustieke tentenkamp waar de stagiairs verblijven,
leidt tot het ietwat mystieke karakter van de commandovorming,
tweede stap voor de opname in het Regiment. Het A commandobrevet is
een training van 4 weken die bijzonder veeleisend is, zowel fysiek
als moreel. De typische aspecten van de commando opdrachten worden
er onderwezen. Beklimming en afdaling van rotswanden,
amfibietechnieken, gevecht zonder wapens, geheim bivakkeren en
overlevingsmethodes zijn de voornaamste punten van dit programma.
Zowel over dag als 's nachts, winter of zomer, wordt beroep gedaan
op het laatste restje wilskracht door de hardingsoefeningen en het
aangehouden ritme zonder ontspanning. Honger, vermoeidheid en gebrek
aan fysieke comfort zijn de kenmerken van die strenge training. Het
onzekere verloop van de aktiviteiten door de onvoorziene
omstandigheden die telkens opnieuw het einde van de oefening uitstellen, veroorzaakt een morele last die iedereen tegenover de meest
onverbiddelijke vijand plaatst: zichzelf! Niemand is verplicht de
training voort te zetten. De instructeur dwingt niemand, iedereen
behoudt op elk moment de mogelijkheid om op te geven. Maar een
weigering betekent de definitieve mislukking van de kandidaat,
onvoorwaardelijk en zonder herkansing en leidt tot de uitsluiting
uit het Regiment
Het slagen in die stage wordt bekroond met het verwerven van het
A commandobrevet en van de muts die groen of rood is naargelang de
eenheid waarbij de kandidaat zal ingelijfd worden. Het uitreiken van
die mutsen en van de brevetten gebeurt tijdens een ceremonie die georganiseerd wordt op de dag na de laatste raid van de stage.
Na het verwerven van het commandobrevet gaan de kandidaten naar
het Parachutisten Trainingscentrum om er de vorming tot militair
parachutist te volgen, vooraleer ze hun eenheid vervoegen. Velen van
hen zullen naar Marche-les-Dames terugkeren om er een
specialisatiestage te volgen, om instructeur of hulpinstructeur
commando te worden, of om een voorklimmerscursus of aidemancursus te
volgen.
(FORUM nr 6/89).
-o-o-o-o-o-oOVERLIJDEN.
Wij hebben het overlijden vernomen van mevrouw Bertha
COOPMAN, echtgenote van ons lid Alphonse Haegheman.
Mv. B. Haegheman-Coopman werd te Oostende geboren op 12
december 1909 en is er overleden op 16 augustus 1991.
De uitvaartdienst heeft plaats gehad in de St. Jozefskerk, op
22 augustus 91. Een afvaardiging van ons bestuur, onder de
leiding van de voorzitter, was op de begrafenis aanwezig.
Langs deze weg,biedt de Koninklijke Maatschappij der Exonderofficieren van Oostende, haar innige deelneming aan
confrater A. Haegheman en de familie.
-o-o-o-o-o-

12.

AIRSHOW 91.
Op 6 en 7 juli ging op de Luchtmachtbasis van Koksijde, de vermaarde, jaarlijkse, Airshow door. Het werd opnieuw een overrompelend
succes.
Dit jaar stond deze show in het teken van de 45e verjaardag van
de Belgische Luchtmacht en het 30 jaar bestaan van de Search and
Rescue (helicopters)groep.
Het talrijk opgekomen publiek genoot met volle teugen van de
knappe prestaties van de Belgische en buitenlandse piloten. De
inrichters, Luitenant-kolonel PEELAERS en Kommandant F. PHLIPPO
mogen met grote tevredenheid op AIRSHOW 91 terugblikken.
De verkeersproblemen na de show waren ook niet van de poes!
-o-o-o-o-oVLOOTDAGEN 91.
De 10e uitgave van de "open deur" van de Zeemacht, te Zeebrugge,
lokte opnieuw duizenden geïnteresseerden naar de marinebasis.
Ondanks het minder gunstige weer was het aanschuiven om de Britse,
Duitse, Franse, Nederlandse en Belgische oorlogsbodems te bezoeken.
Er was ook veel interesse voor de demonstraties van de duikersontmijners en de reddingshelikopters.
De expo's kenden dit jaar meer succes, waarschijnlijk te wijten
aan het thema "Southern Breeze", expo i.v.m. de Belgische deelname
aan de Golfoorlog.
De Vlootdagen gingen door op 12-13 en 14 juli, maar, op woensdag 17
was de marinebasis weerom
feestelijk bevlagd. Om l0u. legden
de"Zinnia", de "Iris” en de "Myosotis", na één jaar Golf, terug in de
thuishaven aan.
-o-o-o-o-oDEMILITARISERING RIJKSWACHT.
Men spreekt reeds lang over de demilitarisering van de
Rijkswacht, maar, er schijnt in het Korps een verregaande
onzekerheid en verwarring te heersen met betrekking tot de juiste
toedracht. Het regeringsontwerp terzake bepaalt namelijk, wij
citeren: "... de leden van het personeel van de Rijkswacht onder de
wetten en reglementen blijven vallen die van toepassing zijn op het
personeel van de Krijgsmacht", einde citaat.
De gevechtsopdracht van de R.W. in oorlogstijd werd volledig geschrapt maar, een groot aantal andere militaire opdrachten zouden
behouden blijven. Het blijft allemaal nogal vaag.
Of demilitarisering van het Korps een goede zaak is, moet elkeen
van de zowat 15.000 officieren, onderofficieren en rijkswachters,
voor j zichzelf uitmaken. De meningen hieromtrent zullen wel
verdeeld zijn.
Dat er weer een oplossing op zijn "belgisch" uit de bus komt, zal
ons niet met verrassing doen opkijken. Intussen vraagt de
gendarmerie dat er klare wijn geschonken wordt. Terecht menen wij.
R.V.L
-o-o-o-o-o-oTERUGKEER VAN B.S.D.
In 1992 verwacht men zowat 500 vragen voor huisvesting in België
van militairen die terugkeren uit de B.S.D. (Belgische
Strijdkrachten in Duitsland). Voor 1993 worden 2.500 aanvragen
verwacht. De militaire C.D.S.C.A.-huizen zullen een deel van deze
vragen opvangen maar, er blijven natuurlijk problemen zoals we
destijds in een vorig tijdschrift hebben gemeld.
Worden alle "niet-gerechtigde" bewoners uit de militaire huizen
gezet ten gunste van de uit Duitsland terugkerende families ?
Minister van defensie G. Coeme heeft ook de territoriale overheden
gevraagd om zich in te zetten voor de oplossing van dit probleem.
Het blijkt ook dat de meeste van de militairen die volgend jaar
naar België terugkeren, zullen geplaatst worden in de eenheden die
ze zelf hebben gevraagd.
-o-o-o-o-o-

13.
OC Nr 3 en 2SOO Winnen
Wisselbeker Divisie Instructie.
Op donderdag 6 juni werd te Leopoldsburg de 10e uitgave van de
wisselbeker Commandant Divisie Instructie betwist. De 22 ploegen,
verdeeld in 'grote' en 'kleine', namen elkaars maat op het vlak van
fysiek prestaties, schieten en theoretische kennis.
Binnen de 65 minuten dienden volgende proeven afgelegd: 2 km
lopen in gevechtsuitrusting, vuren met FAL, pistool of Vigneron en
een test NBC, EHBO of bewapening.
De Commandant van de Divisie Instructie overhandigde na het einde
der proeven, de eerste prijs voor de grote eenheden aan het Opleiding
centrum nr.3 uit Turnhout en de eerste prijs voor de kleine eenheden,
aan de 2de School voor Onderofficieren uit Zedelgem. Proficiat!
(VOX)
-o-o-o-o-o-oNieuws uit Lombardsijde.
Een paar maanden geleden verhuisde het 14de Luchtdoelartilleriebataljon uit Spich (B.S.D.) naar het kwartier Lombardsijde. Het werd
tot één eenheid versmolten met de AA-School. Onlangs werd een en
ander officieel met een militaire plechtigheid.
De troepen werden geschouwd door Kolonel SBH De Smedt,
bevelhebber van het kwartier. Nadien volgde de eedaflegging van
enkele nieuwe onderofficieren en werd het vaandel voorgesteld. Het
fanion van de ontbonden Franstalige batterij werd overhandigd aan
Kommandant Verhasselt, bevelhebber van het 35ste Artilleriebataljon
in Spich, waarbij de batterij opnieuw opgericht zal worden.
De nieuwe eenheid in Lombardsijde is uitgerust met "Mistrals", De
schietoefeningen met deze wapens zullen vanaf 1992 op Kreta doorgaan.
Intussen groeit het kamp alsmaar. Om dit op te vangen werd 800
miljoen frank voor de uitbouw van het kamp voorzien. Dit bedrag zal
vooral gespendeerd worden voor de herinrichting van de reeds bestaande gebouwen. Zo worden ook de gebouwen van de vroegere marinebasis Nieuwpoort hersteld en uitgebouwd. Hoe een dubbeltje rollen
kan. Nieuwbouw is voorzien tussen de vroegere Zeemachtbasis en het
huidige kamp van Lombardsijde.
Er is woningnood voor de gezinnen die uit Duitsland komen. Wie
eventueel kan helpen mag kontakt nemen met het kamp van
Lombardsijde, Adjudant A. Hilderson, telefoon (058)23 33 05,
uitbreiding 3225.
-o-o-o-o-oHet Geweten.
Het gerecht van Nijvel heeft op 23 juli 91, na knap speurwerk,
de bendeleden aangehouden die, in Waals-Brabant, twee moorden en
minstens één overval op hun kerfstok hadden. Er werd vooraf ingebroken in het justitiepaleis van Nijvel om wapens te stelen. Daar
had enige tijd een der moordenaars gewerkt. Hij genoot van het
statuut van Gewetensbezwaarde!
R.V.L.
-o-o-o-o-oGeschiedenis en Durf!
In ons vorig nummer komt een fout voor op bladzijde 4 in het
artikel met zelfde hoofding. Daar waar de schrijver erop wijst dat
de ex-onderofficieren van toen, het aandurfden om slechts 12 dagen
vooraf, aan Koning Leopold II een uitnodiging te sturen voor de
schouwing van een vaderlandslievende optocht, moet men natuurlijk 17
dagen lezen.
De conclusie blijft dezelfde.
R.V.L.

-o-o-o-o-
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ONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VAN

Oostende,

EX-ONDEROFFICIEREN
van de KRIJGSMACHT
OOSTENDE
Gesticht in 1887
Postrekening 000-0146912-54

Briefwisseling

secretariaat
124 taboralaan
8400 Oostende.
059) 32 32 07
AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP.
Ik, ondergetekende......................................
voornamen .....................................
geboren te ............................ op .................
vraag toegelaten te worden als lid van de vereniging.
Naam van de echtgenote ( o ) ...............................
Weduwe van ( o ) ..........................................

Adres : .............................
Militaire stand ( o )

:
:
:
:

B.0.0.
Toegevoegd onderofficier
Tijdelijk onderofficier
Dienstplichtig onderofficier

Graad : ......................
Stamnummer : ..................
Krijgsmachtafdeling : ..........................
In geval van aanvaarding onderwerp ik mij aan de statuten
van de vereniging.
Handtekening.
Toegelaten in zitting van
.............................
Handtekening van de 2 introducerende leden.
De penningmeester ...........
De voorzitter ...............
( o ) : Schrappen wat niet past.
Toegelaten in zitting van …………………………………………………………………………………………………
Handtekening van de 2 introducerende leden……………………
……………………
De penningmeester………………………
De voorzitter…………………………………
N.B. Dit vak is voorbehouden aan het bestuur

