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DE KLAROEN : Tijdschrift van de Koninklijke
Maatschappij van Ex-onderofficieren afdeling
OOSTENDE.
6de Jaargang

Nr. 2/1992

LEDENVERGADERINGEN : VERSLAGEN.

De raad van bestuur en de redactie van "De Klaroen" denken dat
onze lezers wel graag de verslagen, in beknopte vorm, van de drie
voorbije ledenvergaderingen, in het tijdschrift zouden terugvinden.
Vanaf nu zullen wij ons best doen om u verslag uit te brengen van
deze bijeenkomsten, die, wij weten het, door sommigen onder ons,
niet kunnen bijgewoond worden.
Wij zullen het telkens bij een bondig relaas houden en hopelijk
zonder veel in herhaling te vallen.
l . Vergadering van 9 januari 1992.
Er waren 73 leden aanwezig. De voorzitter wenste allen een goede
gezondheid en veel geluk in het jaar 1992. Melding werd gemaakt
van het overlijden van de volgende leden:
- PINCKET Pierre
- JACOBSEN Roger.
Hartelijk welkom bij hun eerste aanwezigheid aan
- MYNY Georget; en dame,
- DENAEGHEL Silvère en dame,
- MONTEYNE Raymond,
- VOLBRECHT Ferdinand en
- DECERF Blanche.
Er werd bingo gespeeld en het spel kende een puik verloop. Niet minder
dan 11 gelukkigen gingen met een prijs naar huis.
Omstreeks 15.45u. werden de Nieuwjaarsdrankjes met versnaperingen
aangeboden en werd een toast gebracht aan de K.M. der Ex-onderofficieren van Oostende.
Pannekoeken, wafels en koffie kwamen ook nog aan bod, gevolgd door
de trekking van de tombola.
Door mevr. KETELS, uitbaatster van "Het Koninginnehof " werd ook een
nieuwjaarsdrink aangeboden.
Vergadering van 13 februari 1992.
Niet minder dan 86 aanwezigen op deze bijeenkomst. Hoofdaalmoezenier
D. VAN PARIJS was onze gastspreker met een voordracht en film over
een reis naar Midden-Amerika aan boord van de "ZINNIA" . Wie de padre
kent weet dat het een puike namiddag werd. Na de conferentie bleef
Daniel Van Parijs tot het einde van de vergadering om samen met zijn
vele vrienden ex-onderofficieren, te keuvelen over de "tijd van
toen".
Na de voordracht werd getafeld met wafels, pannekoeken en koffie.
De voorzitter vroeg een minuut stilte ter nagedachtenis van onze
overledenen en de secretaris las het verslag van de vorige vergadering voor.
Een warme welkom ook voor Jules DESCHEPPER, Joseph LASCHET en Willy
PAUWELS, met hun dames, die voor de eerste maal een ledenvergadering
meemaakten.
Er werd een overzicht gegeven van de komende aktiviteiten, (zie
"De Klaroen").De tombola was een succes, ook Padre Van Parijs boekte
een doos lekkere pralines!
vervolg op blz. 2.

2.
De Maandelijkse Ledenvergaderingen in "Het Koninginnehof".
De ledenvergaderingen van de Koninklijke Maatschappij der Exonderofficieren van Oostende, gaan door op de 2de donderdag van de
maand, om 1430u., tenzij anders anders vermeld. Leden die moeilijkheden ondervinden om naar het lokaal te komen, (invaliditeit, vervoerproblemen, enz.), geven best een seintje aan een der bestuursleden, die dan, in overleg, voor een oplossing zullen zorgen. De
adressen en telefoonnummers v/d raad van bestuur vindt men in dit
tijdschrift.
- Donderdag 9 april 1992 :
- woord van de voorzitter,
- verslag vorige vergadering en mededelingen,
- voordracht "Zeereis onder Zeil" door de h. V. Leerman,
- koffietafel,
- tombola.
- Donderdag 14 mei 1992 :
- woord van de voorzitter,
- verslag vorige vergadering en mededelingen,
- spreekbeurt "De B.B.L. en het Bankwezen" door een kaderlid B.B.L
- koffietafel,
- tombola.
- Donderdag 11 juni 1992 :
- woord van de voorzitter,
- verslag vorige vergadering en mededelingen,
- spel : "bingo",
- koffietafel,
- tombola.
- Donderdag 10 september 1992 ;
- woord van de voorzitter,
- verslag vorige vergadering en mededelingen, door confr. R. Fouquet
- voordracht "Belgisch Congo'
- koffietafel,
- tombola.
- Donderdag 8 oktober 1992 :
- woord van de voorzitter,
- verslag vorige vergadering en mededelingen,
- voordracht "Organisatie en Werking van de R M.T. door dir.-gen.
E. Depraetere,
- koffietafel,
- tombola.
- Donderdag 12 november 1992 :
- woord van de voorzitter;
- verslag vorige vergadering en mededelingen;
- videofilm: "Vissen met een Nieuwpoortse Treiler" door confrater
E. Vermeylen.
- koffietafel;
- tombola.
- Donderdag 10 december 1992 :
- woord van de voorzitter;
- verslag vorige vergadering en mededelingen;
- voordracht " Nederlands taal van de Scheepvaart" door confrater J-B
Dreesen
- koffietafel;
- tombola.
-o-o-o-o-oGezellig Tafelen en Samenzijn in ons Lokaal om de 3 Weken.
Voorzitter-ter-ere 0. Defoor is de contactpersoon voor deze
etentjes en men bereikt hem op volgend telefoonnummer: (059) 33 08
47.
Ziehier de resterende data voor 1992 : 13/4, 04/5, 18/5, 15/6,
06/7, 27/7, 17/8, 07/9, 28/9, 19/10, 09/11, 30/11 en 21/12.
-o-o-o-o-o-

3.

LEDENVERGADERINGEN : VERSLAGEN (vervolg).
Vergadering van 12 maart 1992.
Deze was de jaarlijkse statutaire vergadering met uitgebreide agenda.
Er werd dan ook om 14,00u gestart, i.p.v. om 1430u. Zelfs met het
slechte weer van die dag waren er toch nog 68 aanwezigen. Ze hadden
geen ongelijk want, de diaconferentie van mevr. E. Vandecasteele en
de h. Van Loo, was van het beste dat wij tot heden hadden meegemaakt.
Australië is een ver land dat de meesten
onder ons slechts kunnen
zien via de T.V. of, door het bijwonen van een film- of diaprojectie.
Mevr. Vandecasteele heeft in 1989 deze reis alleen ondernomen en er
prachtige photo's gemaakt. Gedurende tweemaal 45min. heeft zij ons
meegenomen om te genieten van het land van de kangoeroes.
Om 17-OOu kon met het administratief gedeelte worden gestart.
Voorzitter Baroen dankte de voordrachtgevers en vroeg meteen de
traditionele minuut stilte voor onze overledenen. Na het verslag van
de vorige vergadering werden de leden die voor het eerst een
ledenvergadering bijwoonden, welkom geheten. Het waren Bernard DE
RUYCK en Marcel LECOMIE met zijn dame. Melding werd gemaakt van het
overlijden van confrater Roger LOMBARY.
Penningmeester DEHAEMERS las het financieel verslag 1991 voor.
Secretaris VAN LOOCKE las het jaarverslag 1991 voor. Beiden werden
door de voorzitter bedankt voor hun werk.
De bestuursleden BAROEN, PUYSTIENS en VERMEYLEN werden herkozen bij
handgeklap voor een nieuw mandaat van 3 jaar.
Feestleider VERPOUCKE kondigde de komende dagreis naar Zeebrugge aan
op 27 mei alsook de reis naar Kortrijk op 31 mei voor het bijwonen
van het eeuwfeest van de sectie aldaar.
Met de tombola werd deze succesvolle namiddag afgesloten omstreeks
1800u.
-o-o-o-oValt Regering over Koen WAUTERS?
Milicien Koen Wauters is een probleem. Voor de militaire overheid
misschien, voor de politiekers, zeker!
Hoe kan een dienstplichtige, tijdens zijn militaire dienst, een
toernee maken in Nederland en Duitsland? Voor Koen is alles mogelijk.
Hij vervult immers zijn verplichtingen op het kabinet van de gewezen
minister van kultuur P. Dewael.
Eind januari kregen we een nieuwe Vlaamse regering en de heer Dewael
is geen excellentie meer. Meteen rijst de vraag wat er nu met
milicien Wauters moet gebeuren? Waarschijnlijk wordt hij overgedragen
aan de opvolgende minister van kultuur, zoniet moet de Koen naar zijn
eenheid in Evere.
Misschien valt de regering over Koen WAUTERS?
RVL
Toegangskaar ten Casino's.
Wie belangstelling heeft voor een bezoek aan de Casino's van
Blankenberge en Middelkerke kan op de redactie (secretariaat),
kaarten in bruikleen bekomen die toegang geven tot de speelzalen.
Voor Middelkerke is de kaart individueel, voor Blankenberge mag men
zich ook laten vergezellen door familie of vrienden.
Correcte kleding en identiteitskaart zijn verplichtend.
-O-O-O-O-O-

4.
NIEUWE LEDEN.
Met veel genoegen brengen wij u op de hoogte van de aansluiting
van volgende ex-onderofficieren, weduwe en sympathisanten. Hartelijk
welkom!
700, DENBLIJDEN André (1MC b.d. Z.M.)
701 VAN OOST Julien (10M res. Z.M.)
702 PIERRE Theo (ADJ b.d. Lu.M.)
703 MONTEYNE Raymond (10M b.d. Z.M.)
704 VANDAMME Walter (10M b.d. Z.M.)
705 PAUWELS Willy (1MC b.d. Z.M.)
706 MONTMORENCY Wilfried (E.R.A. lcl b.d. R.N.-S.B.)
707 DESCHEPPER Jules (ADC b.d. L.M.)
708 VERLEYE Regis (ADJ b.d. L.M.)
709 JACOBS Georges (1MC b.d. Z.M.)
710 DE RUYCK Bernard (ADJ b.d. L.M.)
DECERF Blanche (wed. MTR. SLUYTER Fernand Z.M.)
DE KLERCK Maria (sympathisant)
BONCQUET Michel (sympathisant).
711 ROELS Willy (ADJ b.d. L.M.).
ZIEKENBEZOEK.
Onze leden Pierre ALLE, René VAN AERDE en mevr. FOUQUET (echtgen
van confr. Richard FOUQUET), werden ziek gemeld en/of in het ziekenhuis opgenomen. Zij kregen het bezoek van een bestuurslid die hen
een geschenkje bezorgden in naam van onze vereniging.
Wij wensen hen een algeheel herstel toe !
-O-O-O-QTOEKENNING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KENTEKEN IN 1992.
De volgende leden komen in aanmerking voor de toekenning van het
maatschappelijk kenteken van de Koninklijke Federatie van Ex-onder
officieren (beeltenis van Koning Leopold II), in 1992 :
VAN AERDE René
SIMONS Jozef
MAUHIN Roger
LAUREINS Pierre
VAN LANDEGHEM Alfons
VAN DAELE Roger
DEJONCKHEERE Maurice
Even herinneren aan de voorwaarden voor toekenning :
1. Effectief lid zijn sedert 5 jaar.
2. Een schriftelijke aanvraag bij het secretariaat indienen.
In princiepe worden de maatschappelijke kentekens aan de recht
hebbenden uitgereikt op het banket t.g.v. Koningsdag.
IN MEMORIAM.
- Roger JACOBSEN.
In Paisley (Schotland), overleed op 30 juli 1991, confrater Roger
Jacobsen (1M1 Z.M. b.d.). Hij verliet Oostende enkele jaren terug
om zich in Groot-Brittanië te vestigen bij zijn aldaar wonende
dochter. Confrater Jacobsen sloot zich bij ons aan op 17/9/1967
(stamnummer 481) en was dus een van onze oudste leden. Hij werd
geboren te Snaaskerke op 30/3/1910. In 1946 is hij van de Landmacht
naar de Zeemacht overgekomen en was werkzaam bij de sectie
Transport.
- Pierre PINCKET^.
Op 1/2/91 aangesloten bij de Koninklijke Maatschappij Exonderofficieren van Oostende, is Pierre Pincket ons reeds
ontvallen. Hij overleed op 20 december 1991. Pierre was staatsloods
op rust en streed tijdens de oorlog bij de Royal Navy-Section
Beige. Een bestuursafvaardiging met vaandel was op de begrafenis
van 26 december aanwezig.
Aan de families van de overledenen bieden wij, het bestuur en de
leden van de K.M. der Ex-onderofficieren van Oostende, onze innige
deelneming.

5.
NIEUW TIJDSCHRIFT.

Een nieuw tijdschrift "Stella Maris" genaamd werd ons toegestuurd.
Het is het driemaandelijks orgaan van de Nationale Vereniging
Oudgedienden Zeemacht VZW., afdeling West-Vlaanderen.
Verantwoordelijk uitgever van het blad is de heer Henri Spruyt,
Ernest Claeslaan 33, (Zandvoorde) 8400 Oostende, tevens secretariaat voor de provincie.
Oudgedienden van de Zeemacht die zulks wensen, kunnen zich aansluiten op bovenvermeld adres.
VOSVAMO NIEUWS.
---------------------------------------------

Het Verbond der Oudstrijders- en Vaderlandslievende
Maatschappijen van Oostende, voorzitter de heer Georges Van
Branteghem, vergadert op de derde dinsdag van de maand, tenzij
anders gemeld. Samenkomst om 15,00u.
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
vrijdag

21 januari 1992
18 februari
3 maart (uitzonderlijk op de 1ste dinsdag)
21
april
19
mei
16
juni
15
september
20
oktober
17
november
4
december (statutaire vergadering
De "BELGICA" = B.M.M-.

FOTOCOPIEHUIS

DESNERCK D.
Torhoutsteenweg 196
8400 OOSTENDE
Tel. 059/50 31 46

FOTOCOPIES
AAN DE
GOEDKOOPSTE PRIJZEN

Gedoopt door H.M. Koningin Fabiola
op 11 OKT 84, levert de Zeemacht met
de "Belgica", haar bijdrage tot het
B.M.M, programma (Bescherming Marine
Milieu).
De "Belgica" volgt de mijnenveger
"Mechelen" op als schip voor oceanografisch onderzoek. Aan boord zijn 7
laboratoria waar allerhande onderzoeken kunnen uitgevoerd worden. Zo
neemt men vanop het schip stalen van
het zeewater voor wateranalyse. Ook
worden dieptemetingen, akoestische
analyses, hydro-dynamica, opsporing
van vervuiling, uitgevoerd vanop de
"Belgica". Het vaartuig wordt ook bij
gericht onderzoek ingeschakeld. Zo
speurde het enkele jaren geleden mee
naar uranium toen de "Mont-Louis"
vooi de Belgische kust verloren ging.
Volgens het akkoord met de staat
(Ministerie van Volksgezondheid en Lee
milieu), moet de Marine het onderhoud
verzekeren en de bemanning (15
koppen) leveren. Wetenschappers uit
het burger leven schepen in voor
uitvoering van de vooropgestelde
milieu-programma's.
(VOX) -o-o-o-o-Etentje van
25/5 vooruitgeschoven naar
18/5 !

6.
Multinationaliteit
en het Belgisch
Trinationaal Korps
Het is ongetwijfeld zo dat een nationaal korps over 't algemeen,
beter, soepeler en effectiever werkt dan een multinationaal korps.
Er moeten dus andere dan zuiver militaire redenen bestaan die de
oprichting van multinationale eenheden noodzakelijk maken. Een
eerste reden is van zuiver politieke aard. Het is absurd politieke
macht te willen uitoefenen zonder over de daartoe benodigde drukkingsmiddelen (zeg maar strijdkrachten) te beschikken. Een Europese
politieke unie heeft voor haar geloofwaardigheid een Europees defensiebeleid nodig. Multinationale eenheden zijn een stap in de
goede richting.
Een tweede reden is zuiver pragmatisch. De bedreiging is gewijzigd.
Het beeld van de T72 pantser die op twee dagen tijd aan Noordzee
staat,wordt zelfs door de hardnekkigste pessimist, niet voor
mogelijk gehouden.
De NAVO ontwikkelt een nieuwe strategie. "Vredesdividenden"
worden geëist zonder er evenwel een definitie van te geven. Het komt
hierop neer dat de belastingbetaler, in de persoon van zijn verkozen
vertegenwoordiger, de politicus, in het budget van landsverdediging
snoeit. De strijdkrachten - en niet alleen de Belgische ondergaan
een reeks reorganisaties die hiervan het gevolg zijn. Het zou wel
eens kunnen dat op een bepaald ogenblik, de strijdkrachten van een
land, onvoldoende talrijk zijn om een bepaalde opdracht uit te
voeren, zodat samenwerking met andere naties, die hetzelfde doel
nastreven, onvermijdelijk wordt.
Tussen 1984 en 1988 hebben talrijke Belgische militairen van de
staf van het Ie Korps deelgenomen aan meerdere oefeningen, waarbij
Amerikaanse, Britse of Duitse grote eenheden ons kwamen versterken.
Het is in dit kader dat de oprichting moet gezien worden van zowel
het "Rapid Reaction Corps" met de multinationale divisie, als het
Frans-Duitse (en eventueel nog andere?) korps.
U wellicht minder bekend, want niet zo dikwijls vermeld in de
pers, is het oprichten van een Belgisch trinationaal korps, waarvan
de voorbereidende besprekingen, in vergelijking met de andere
multinationale korpsen, het verst gevorderd zijn.
(Korps Journaal - Ie Korps.) -o-oo-o-o-o-o-oOperatie BLUE BEAM : cijfers.
Volgens de eerste gegevens zou de kostprijs voor operatie Blue
Beam (Zaïre : 25 SEP - 06 NOV 91) tussen de 370 en de 380 miljoen BF
schommelen. Het grootste bedrag gaat naar de luchtvervoerkosten. De
personeelskosten liggen
bij de 70 a 80 miljoen BF.
Tijdens de hele operatie ontving het Militair Hospitaal Koningin
Astrid 5.366 vluchtelingen. Deze mensen werden met 48 vliegtuigen,
zowel militaire als andere, naar België gevlogen.
Vanuit 32 steden werden 4.366 vluchtelingen uit Zaïre geëvacueerd
naar drie grote steden in drie buurlanden. 1.020 Personen kwamen aan
in Lusaka, hoofdstad van Zambia. In de Rwandese hoofdstad Kigali
kwamen er 631 toe. Brazzaville, hoofdstad van Congo, werden 2.715
vluchtelingen opgevangen.
De Luchtmacht stelde 10 C-130's en 2 B-727's ter beschikking. Zij
werd geholpen door een C-130 van de Portugese luchtmacht en door 7
C-141's van de Amerikaanse luchtmacht. Sabena was eveneens van de
partij, l B-747 en 3 DC-10's van deze maatschappij namen deel aan de
repatriëringsopdracht. Deze toestellen hebben in het totaal 1.300

7.
vluchturen achter de rug. De beker gaat ontegensprekelijk naar de C130's die maar liefst 1.140 vluchturen op hun aktief hebben staan,
waarvan 350 in Zaïre en 790 tussen dit land en België.
Tijdens Blue Beam waren vele eenheden van de partij. De ParaCommando's hadden hun Staf en de Compagnie HK van de Brigade ParaCommando terplaatse. Het 1ste en 3de Bataljon Para, het Verkenningsescadron Para-Commando, de Anti-Tank Compagnie Para-Commando, het
detachement van het Opleidingscentrum Para, het 2de Bataljon
Commando's en een chirurgische hulppost P-C waren eveneens
terplaatse. Er was ook een deel van de Divisie Logistiek van de
Landmacht, een detachement van de Medische Dienst in Brazaville en
in Lubumbashi en natuurlijk de 15de Wing van de Luchtmacht.
In totaal ging het om 1.145 manschappen.
(VOX)
xxxxxxxxxxxxxx
Eerste Agusta-Helikopter geleverd.
Op 13 januari 92 heeft Luitenant-generaal BERHIN, stafchef van de
Landmacht, de sleutel van de eerste Agusta A-109 in ontvangst mogen
nemen. De Agusta zal in de toekomst de Alouette II van het Lichte
Vliegwezen van de Landmacht vervangen.
Het nieuwe Italiaanse helikoptertype munt uit door zijn snelheid en
grote wendbaarheid. In totaal werden 46 toestellen aangekocht.
Achttien helikopters zijn speciaal geschikt voor dag- en
nachtverkenningen. De andere 28 zijn uitgerust met anti-tankge-schut
van het wapensysteem Helitow.
De Agusta die uitgerust is met twee turbines haalt een snelheid van
250 km per uur. Het maximaal klimvermogen bedraagt 8,63 meter per
seconde. Door zijn mobiliteit past het toestel uitstekend binnen het
concept van de multinationale eenheden van de Snelle Reactie
Strijdkrachten (Rapid Reaction Forces).
(VOX)
xxxxxxxxxxxx
Trillingsanalyse : Onderhoud bij COMLOGNAV (CST).
Een van de voornaamste functies van de Zeemacht is het continu
beschikbaar houden van haar schepen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat naast de operationele eenheden ook een goed georganiseerde
logistieke en technische dienst bestaat : COMLOGNAV. Die bevindt
zich in de havens van Oostende en Zeebrugge. Verschillende werkplaatsen en diensten zorgen er voor het onderhoud en de bevoorrading
van de vaartuigen.
Sedert begin 1991 is men bij Comlognav/CST met een nieuwe onderhoudsstrategie gestart: het predictief of toestandsafhankelijk
onderhoud.
Door de installaties te onderwerpen aan bepaalde meetmethodes kan
men nu de evolutie van de toestand ervan evalueren zonder ze te
demonteren. Onderhoudstaken worden niet langer automatisch op vaste
tijdstippen uitgevoerd, maar afhankelijk van de toestand van het
toestel/machine, gepland in overeenstemming met de operaties van de
schepen. Het onderhoud verloopt bijgevolg veel efficiënter en de
gebruiksduur van de systemen in kwestie is optimaal.
De methode om de toestand van de toestellen te evalueren bestaat
uit het meten van het trilling'foiveau volgens een tiental meetpunten per machine. De basis voor deze trillingsanalyse werd twee
jaar geleden gelegd. Een intern ontwikkeld programma houdt nu de
nodige informatie bij en stelt een mogelijke planning voor. Tevens
genereert men alle nodige rapporten zodat de administratie beperkt is
(VOX)

8.
REFORBEL.

-

Onder de naam operatie REFORBEL wordt ons leger, vooral in
Duitsland, afgeslankt. Sommige eenheden gaan over naar de
reserve, andere worden opgeheven. Gaan
over naar de reserve :
1e Grenadiers
5e Linie
9e Linie
4e Cie Ravitaillering en Transport
4e Medische Compagnie
2e Jagers te Paard
51e Logistiek Bataljon
270e Cie Berging en Klassering.

Worden opgeheven :
- 3e Lansiers
- Commando van de Verkenningstroepen
- 100e Cie Ravitaillering.
De sectie G4 is de stafsectie van het 1Korps verantwoordelijk voor
de opvang van het vrijkomend materieel. Aan het hoofd van de sectie
staat Kolonel SBH Ir TOUSSAINT, die in "Korpsjournaal", een en ander
uit de doeken deed.
In het kader van REFORBEL luidt de opdracht het materieel in goede
staat te brengen en het aan de verschillende bestemmelingen over te
dragen. Het materieel van de eenheden die naar de reserve overgaan,
wordt naar de Divisie Mobilisatie, of naar één van de bataljons van
de Divisie Logistiek gebracht. Met een deel van het materieel van de
ontmantelde eenheden kan men voor bepaalde eenheden de bestaande
dotatie vervolledigen.
Binnen elke eenheid wordt het te evacueren materieel terug in goede
staat gebracht en aan een inspectie onderworpen vooraleer het wordt
afgevoerd. Normaal gezien voert de Compagnie Materieel deze controle
uit. Vervolgens wordt een tijdschema vastgelegd voor de evacuatie,
rekening houdend met de voorbereiding van de leverende eenheid en de
opvangcapaciteit van de bestemmeling. Deze planningsfase voor de
eenheden van REFORBEL 92 is reeds voltooid.
Op 31 december 91 waren reeds 111 van de 319 rupsvoertuigen en 25 op
552 wielvoertuigen geëvacueerd. Van zodra een eenheid niet meer
deelneemt aan oefeningen, kan ze alle gevechtsvoertuigen afstaan,
maar heeft ze om het leven in het kwartier z'n gewone gang te laten
gaan tot de datum van effectieve ontbinding, nog altijd een aantal
gewone voertuigen nodig. Dit verklaart het relatief grote verschil
tussen de hierboven vermelde cijfers voor rupsen wielvoertuigen.
Het is belangrijk dat het materieel in goede staat overgedragen
wordt. Gewoonweg omdat het geëvacueerd materieel, indien het geen
deel zou gaan uitmaken van een mobilisatiekern, toch nog tot het
patrimonium van de Landmacht blijft behoren. Het materieel wordt
trouwens uitsluitend opgevangen door eenheden die over voldoende
personeel beschikken om het in orde te brengen. Het 97e Bataljon
Logistiek (rollend materieel) dat het wagenpark van de Landmacht
beheert, is de bestemmeling van een pak materieel REFORBEL 92.
Een aspect dat ook deel uitmaakt van REFORBEL zijn de depots en
logistieke stocks die zich in de BSD bevinden. Het merendeel van
deze depots dient leeggemaakt te worden en de stocks moeten terug
naar België. Reeds 14 van de 40 opslagplaatsen zijn ontruimd.
REFORBEL is gespreid over 4 a 5 jaar. De aard van de operaties zal
evolueren afhankelijk van het verloop. In 1993 komt bij de operaties
92 ook de verhuis van eenheden richting België. En in 94-95 krijgen
we uitsluitend te maken met verhuizen naar eigen land.

9.
Nog over het SOLDATENLEVEN 1914-18.
Op 14 november 1991 werd voor de leden van onze vereniging, een
interessante voordracht gehouden over het "Soldatenleven in 14-18".
De voordrachtgever, de heer res. Lt.Kol. VERBEKE, verstrekte aan de
talrijke aanwezigen, heel wat inlichtingen over het leven en lijden
van de Belgische soldaten, die vier jaar lang, waren ingedolven in
grachten en putten om weerstand te bieden aan het duitse leger.
Vanzelfsprekend voerden onze soldaten heel wat briefwisseling met
hun families die in september 1914, naar het buitenland waren
gevlucht en verspreid waren in Frankrijk, Nederland en Engeland.
Tevens waren er ook enkele Vlaamse dichters, vertelde ons de
voordrachtgever, die schreven in de loopgraven en poëzie nalieten
die ons vandaag nog ontroert.
Onder hen vinden wij de naam van FRITS FRANKEN (schuilnaam van
Freddy CLEYMANS) geboren te Lier in 1892.
In zijn gedicht "Nachtelijke Rust" schreef hij :
... ze kwamen uren wijd
met pak en zak
ze kwamen versch uit den strijd en hebben
zich op 't stroo gevleid,
de bronzen wezens strak !
ze gingen blijde en vlot
naar 't slagveld heen, ze lachten
met elkanders lot
maar viel er één alonder 't schot
ze treurden ondereen
Onder de vlaamse loopgrachtdichters vinden wij ook de naam van de
Oostendenaar Daan F. BOENS, (geb. Oostende 1893 en gestorven in
1977) Uit zijn gedichtenbundel "De Verrijzenis" noteren wij zijn
diep menselijk gedicht getiteld :
Bij een Vijandelijk Graf.
Daar in een hoekje van de weide,
geheel alleen staat een kruis
er-onder ligt een man, die 't lijden
vergat, en hoort geen dag-gerucht.
Ik groet U, mensch, die zijt gevallen
en moet in 't graf tot niets vergaan,
en niet meer weet dat twintig-tallen
van volkeren nog in legers staan.
Ik groet U, met mijn broeder-woorden
O mensch, die eens mijn vijand waart,
ik zag uw diefstal, ik zag uw moorden,
en 'k weet dat gij verwaand slechts waart
Ik laat uw heersers en uw grooten
ik laat uw macht en uw geweld,
ik laat uw onrecht, dat vergoten
heeft menschen-bloed, in steen, in ’t veld.
Doch gij, die hier nu in die weide
geheel alleen ligt in uw graf,
Ik groet in U het menschen-lijden
en in uw kruis, een menschen-graf!
Opmerkelijk is het echter, hoe weinig de haat zich uitsprak in de
gedichten en boeken van onze loopgrachtdichters ten overstaan van de
Duitse soldaten.
Hun haat was meestal een reactie gericht op de brutale overval op
ons land door de vijand en tegen de moordpartij die men oorlog noemt
W. Kooy

10.

Dagreis naar ZEEBRUGGE op 27 Mei 1992.
Op Woensdag 27 mei 92 brengen wij een bezoek aan de haven van
Zeebrugge en de Marinebasis aldaar. Het aantal deelnemers is beperkt tot 50 (een autobus). Hierna volgt de dagindeling.
A. Vertrek aan de opstapplaatsen :
1. Kerk St. Jan (0800u)
2. Hoek Elisabethlaan - Nieuwpoortstw. (0804u)
3. Petit Paris (0808u)
4. Canadaplein, gerechtshof (0810)
5. Vuurtorenwijk "Tivoli" (0815u)
6. Bredene, Groenendijkstraat (0820).
B.
Programma:
0800u. : Vertrek aan opstapplaats nr.l.
0930u. : Aankomst Zeebrugge zeehaven, verwelkoming. Rondrit
met deskundige begeleiding (gids).
1130u. : Einde bezoek aan de haven.
1145u. : Aankomst bij de Zeemacht, verwelkoming.
Aperitief. Middagmaal in de Onderofficiersmess. Menu :
voorgerecht
soep
hoofdschotel
dessert
wijn of water.
1325u. : Bezoek aan de zeemachtbasis.Film : "Het Leven bij de
Zeemacht".
Bezoek aan een Fregat, de CMT en de Scheepslift.
1600u. : Einde bezoek.
1630u. : Vertrek richting Brugge, vrij bezoek aan de stad tot
1845u
1900u. : Avondmaal in feestzaal "Breugelhof" te Meetkerke.
Schotel met hesp, brood en kruditeiten.
2030u. : Vertrek richting Oostende.
C. Deelname in de kosten : 750fr. p/p, inbegrepen zijn : autocar,
gids, middag- en avondmaal, drinkgeld chauffeur, (dranken zijn
niet inbegrepen). Uiterste datum voor inschrijving : 23 April
92.
Betaling : op rekening nr. 000-0146912-54, Nieuwlandstraat 21,
Oostende, of, op de ledenvergadering van 9 April 92.
Inschrijvingstrook te sturen aan A.Verpoucke, Cardijnplein
2b.12, 8400 Oostende.

Ondergetekende ...............................

wenst deel te nemen

aan de reis naar Zeebrugge op 27 Mei 92 met ........

personen.

Hij(zij)zal(zullen)opstappen aan de volgende opstapplaats ....(nr.)
(x)Hij (zij) zal (zullen) heden de som van 750fr X ..personen: ………fr
storten op rekeningnummer 000-0146912-54 van de K.M. Ex-onderoff.
Nieuwlandstraat 21, 8400 Oostende.
(x)Zal (zullen) betalen op de ledenvergadering van 9 April
1992. (x) : Schrappen wat niet past.
(Handtekening)

11.
HET BORSTKENTEKEN SCHOOL VOOR ONDEROFFICIEREN
TE ZEDELGEM.
Om te beginnen moeten we teruggaan tot na de oorlog 1940-1945
toen veel eenheden hun korpskenteken lieten maken op een houten
schildje, met het doel het al dan niet, op te hangen aan de muur.
Toen bestonden reeds linnen schildjes, veel gebruikt om op de
trainingspakken te naaien.
Langzamerhand zag men dat bepaalde eenheden hun kentekens lieten
maken als hanger en het op de vest droegen als borstkenteken. Het
gebruik van een borstkenteken werd algemeen en rond 1970 werd er ook
bij ons, uitgekeken naar een dergelijk kleinood.
Het was de school in Dinant die de basis legde voor ons kenteken
omdat er bij hun een onderofficier was die als hobby, koperen
schotels maakte. Hij had eerst een schotel gemaakt met erop een
voorstelling van de drie machten met de benaming van hun school.
Na samenspraak tussen de twee scholen koos men ook in die
richting. Voor de twee werd het een identiek schildje op enkele
kleine verschil na : Zedelgem koos de zilveren palm, Dinant het
wapenschild van de stad. De naam erop was 2 SCOOK voor Zedelgem en l
ECSOFA voor Dinant. Verder werden symbolisch de leerlingen van de
drie machten weergegeven door een zwaard voor de Landmacht, een
anker voor de Zeemacht en vleugels voor de Luchtmacht.
In 1977 kreeg de school een nieuwe naam, namelijk 2SOO (Tweede
School voor Onderofficieren) en voor Dinant l ESO. Daar er
ondertussen een vierde macht (de Medische Dienst) bijgekomen was,
werd het borstkenteken aangepast zoals het nu nog is.
Het schild daalde naar beneden om plaats te maken voor de slang
rond het zwaard, dit als symbool van de Medische Dienst. De naam van
de school verhuisde naar de zijkanten en bovenaan kwam in het oude
vlaams 'Geve Di Al', omdat het kader en de leerlingen, zich volledig
moeten geven voor het welslagen van hun taak, de hoofdopdracht van
de school.
Het borstkenteken wordt gedragen aan de linkerborstzak van de vest
zolang men in de school is, eens de school verlaten wordt het een
tastbare herinnering, een souvenir.
In september 1979 was het tijdperk van de baret voorbij. De
leerlingen kregen een zwarte politiemuts. Het borstkenteken werd als
model gebruikt voor het ontwerpen van een zilveren kenteken voor
deze muts. Verder is er ook nog het lichtblauwe kenteken met
zilveren palmen en het teken A2 dat aan de leerlingen gegeven wordt
als zij het diploma A2 behalen en die zij dan voor altijd mogen
dragen op de linkermouw, halfweg tussen elleboog en schouder. Ook
mogen de meest verdienstelijke leerlingen op studiegebied, gedurende
een vastgelegde periode, een enkelvoudige zilveren palm dragen, ook
op de linkermouw.
De Korpsadjudant 2SOO

12.
EEUWFEEST AFDELING KORTRIJK.

De Koninklijke Maatschappij van Gewezen Onderofficieren van
het Belgisch Leger, afdeling Kortrijk, verkeert dit jaar in grote
feeststemming. Op 31 mei viert zij haar 100-jarig bestaan aangezien zij in 1892 werd opgericht. Er is een feestelijke viering
gepland waarvan het programma er als volgt zal uitzien.
-

0945u. Samenkomst aan de St. Michielskerk,
1000u. Eucharistieviering,
1100u. Optocht naar het monument op de grote markt
begeleiddoor de Fanfare van de Kortrijkse politie.
Aldaar bloemenneerlegging,
- 1115u. Optocht naar het stadhuis, ontvangst door het college
van Burgemeester en Schepenen. Academische zitting en
heildronk,
- 1230u. Aankomst en aperitief in restaurant 't Klokhof,
St.Anna 2, Kortrijk;
- 1315u. Feestelijk lustrumbanket opgeluisterd door passende
muziek;
Menu :
- Huisversnaperingen
- Lenteroomsoep
- Bretoense zalm en gerookte aal op bieslookboter
- Gevuld parelhoenwit met roze peper "Grand Mère"
- Gelegenheidsdessert
- Koffie, zoetigheden
- Passende witte en rode wijnen.
De Koninklijke Maatschappij der Ex-onderofficieren afdeling
Oostende zal aan deze plechtigheden deelnemen. Een bus zal ingezet worden voor de verplaatsing naar Kortrijk.
De deelnameprijs bedraagt 1300fr/persoon, alles inbegrepen.
De verplaatsingskosten (autobus) worden gedragen door onze
maatschappij. De opstapplaatsen zijn dezelfde als deze voor ZEEBRUGGE,
eerste vertrekpunt : St. Janskerk om 0800u.
Wie deze verplaatsing wenst meete maken dient zich zo vlug
mogelijk in te schrijven door het bedrag,(1300fr X aantal personen), over te schrijven op ons rekeningnummer 000-0146912-54,
Nieuwlandstraat 21, Oostende.
Gelieve onderstaande strook dan ook in te vullen en te sturen
aan de feestleider A. VERPOUCKE, Cardijnplein 2 b.12, Oostende,
vóór 10 april 92.
Ondergetekende ............................ wenst deel te nemen
aan het Eeuwfeest van de sectie Kortrijk op 31 mei 1992 met
....... personen. Hij/zij stort hiertoe de som van 1300fr X
zijnde ........ fr. op rekening nr. 000-0146912-54.
Opstapplaats : ..... (voor nr. zie reis Zeebrugge).
....

13.

HET BESTUUR VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER EX-ONDEROFFICIEREN
VAN OOSTENDE.
BAROEN André
H.Conscienceplein 1

Tel. 70 89 22
8400 Oostende

Voorzitter

DEFOOR Octaaf
De Rudderstraat 2b23

Tel. 33 08 47
8400 Oostende

Past-President
Voorzitter-ter-Ere

VAN LOOCKE Raymond
Taboralaan 124

Tel. 32 32 07
8400 Oostende

Ondervoorzitter
Secretaris

VERPOUCKE Albert
Cardijnplein 2 b12

Tel. 50 35 47
8400 Oostende

Ceremoniemeester

PUYSTIENS Frans
Derbylaan 1

Tel. 32 28 34
8401 Bredene

Materiaalmeester

VERMEYLEN Eduard
Verenigingstraat 104

Tel. 70 94 09
8400 Oostende

Vaandeldrager

CUYPERS Fernand
Kaaistraat 17

Tel. 70 23 70
8400 Oostende

Bestuurslid

MARCHAND Raoul
Groenendijkstraat161

Tel. 32 14 84
8401 Bredene

Bestuurslid

SOMERS Jacques
Zeedijk 170

Tel 50 20 87
8400 Oostende

Bestuurslid

THEYS Lodewijk

Tel. 32 27 92
8400 Oostende

Bestuurslid

Dr E Moreaulaan 67b8

IN MEMORIAM.

Op bladzijde 4 maken wij melding van het overlijden van Roger
Jacobsen en Pierre Pincket. Kort voor het ter pers gaan van dit
nummer kregen wij bericht van het overlijden van onze confrater
Roger LOMBARY.
Na sergeant te zijn geweest bij het 3de Linieregiment,sloot
Roger LOMBARY zich aan bij de Koninklijke Maatschappij der Exonderofficieren van Oostende, op 29 januari 1956, stamnr. 368.
Oudstrijder-ridder met zwaarden, was hij lid van verschillende
vaderlandslievende verenigingen van Oostende. Hij overleed op 6
maart, 81 jaar oud.
De plechtige uitvaartdienst op 12 maart 92 in de O.L.V. Koninginkerk (Mariakerke), werd bijgewoond door vertegenwoordigers
van het V.O.S.V.A.M.O. Ons vaandel samen met een afvaardiging van
het bestuur, was op de begrafenis aanwezig.
Aan de geachte familie bieden wij hier nogmaals onze innige
deelneming aan.

14.

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

