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DE KLAROEN
KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER
EX-ONDEROFFICIEREN
van de krijgsmacht
AFDELING OOSTENDE
8e jaargang

Nr. 3 / 94
Hunne Majesteiten Koning ALBERT en Koningin
PAOLA waren zeer gevoelig voor de
vriendelijke boodschap die U hen toestuurde
n.a.v. de Eedaflegging van de Koning, op 9
augustus 1993.
De Koning en de Koningin danken U van harte
voor dit blijk van aanhankelijkheid en
sympathie,

boven : bedanking ontvangen van Koning ALBERT en Koningin PAOLA.
onder : bedanking ontvangen van Koningin FABIOLA.
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Onze Maandelijkse Ledenvergaderingen in "Het Koninginnehof".
Met uitzondering van de maanden juli en augustus, komen wij in
ons lokaal samen op de 2de donderdag van de maand, om 14.30U.
Zijn er problemen om naar "Het Koninginnehof" te komen, neem dan
contact met een der bestuursleden, die voor een passende
oplossing zal zorgen.
Het programma voor het einde van het jaar 1994 :
- Donderdag 08 September 1994 :
- woord van de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- spreekbeurt "De Huurwet" door de h. P. BOUTENS,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 15 september 1994 : dagreis naar Zuid-west Vlaanderen.
zie verder in dit nummer voor alle inlichtingen.
- Donderdag 13 oktober 1994 :
- woord van de vooreitter
- verslag en mededelingen,
- spreekbeurt "Het Militair Hospitaal van Oostende" door de h.
HUBRECHSEN,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 10 november 1994 :
- woord van de voorzitter
- verslag en mededelingen,
- video-voordracht "De 2S.O.O. van Zedelgera" door ADC. W. HOPPE,
korpsadjudant,
- koffie en tombola.
- Zaterdag 19 november 1994 : Koningsdag (zie volgend nummer).
- Donderdag 08 december 1994 :
- woord van de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- spreekbeurt "kunstschilder Jan DECLERCK" door confr. J. DREESEN,
- koffietafel en tombola.
-o-o-o-o-o-o-oOnze "Etentjes".
Om de 3 weken komen de ex-onderofficieren samen om te lunchen.
Wij zien elkaar voor het aperitief om 12.30u. in "Het
Koninginnehof". Er wordt aan tafel gegaan om 13.00u.
Inschrijven kan gebeuren bij confr. J. VERMEYLEN op het
telefoonnummer (059) 70 94 09, of op de voorafgaande
ledenvergadering. De deelname in de kosten beloopt 400fr.
Datums : 18/07, 08/08, 19/09, 10/10, 31/10, 21/11 en 12/12. N.B. :
het vroeger aangekondigde etentje van 29/08 gaat niet door.
-o-o-o-oEn verder : de afdeling Tongeren meldt dat het jaarlijks banket,
dit jaar doorgaat op 15 OKT.
de afdeling Kortrijk viert Koningsdag op 20 NOV 94.
Zaterdag 19 November 1994 vrijhouden : ons jaarlijks feest van het
Belgisch Vorstenhuis : KONINGSDAG.
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Jaarverslag van de Koninklijke Maatschappij der Ex-Onderofficieren
van de Krijgsmacht, Afdeling Oostende.
Op l november 1993 hebben wij het 106e jaar van ons bestaan afgesloten. Dit gaat steeds gepaard met het hoogtepunt van onze aktiviteiten, namelijk "KONINGSDAG". Dit feest, op zaterdag 20 november,
kende een groot succes. Er was een goed volgelopen St.Petrus- en
Pauluskerk voor de eucharistieviering en er waren 160 deelnemers aan
het banket.
Ons tijdschrift "DE KLAROEN" heeft nu reeds 7 jaar achter de
rug en wij moeten vaststellen, dat wij bij iedere druk, meer en
meer exemplaren nodig hebben om aan de vraag te voldoen.
Wij kwamen 10 maal bijeen in "HET KONINGINNEHOF" voor onze maandelijkse ledenvergadering. Daarbij nog 17 maal om gezellig te tafelen
en kaart en bingo te spelen. Met het banket van Koningsdag maakt dit
een totaal van 28 samenkomsten in ons lokaal.
Het jaar 1993 werd ingezet op 14 januari met de
nieuwjaarsvergadering bij drankje, smakje en bingo. Er waren niet
minder dan 131 leden opgekomen.
Op donderdag 11 februari was de Rijkswacht bij ons te gast om
ons te spreken over het verkeersreglement. We waren met 87.
Op 11 maart kon de voorzitter 78 leden verwelkomen om mee te
doen aan de kwis van de h. Roland DESNERCK, over Oostendse
gezegden en spreekwoorden.
Voor de vergadering van 8 april waren 72 leden komen opdagen. Ons
lid Emiel VAN LOO en dame, toonden ons prachtige dia's van het
eiland Java.
Onze ere-voorzit ter, schepen Jan CHRISTIAENS, was te gast op 13 mei
en sprak ons over "Oostende in Europa". Er waren 67 leden aanwezig.
Het was zeer warm op 10 juni voor onze ledenvergadering met
bingospel en er waren 71 deelnemers.
Na de zomerpauze kwam onze septemberbijeenkomst op de 9de van de
maand met vertoning van een videofilm, "De Belgische Zeevisserij".
Dit was in de goede handen van de h. en mv. J-P DEJONCKHEERE en
confrater E. VERMEYLEN. De vergadering werd bijgewoond door 80
leden.
Gewezen burgemeester van Koekelare, ex-onderofficier Gaby VANDERCRUYSSE, kwam op 14 oktober naar "Het Koninginnehof" om ons te
spreken over Rusland. De 74 opgekomenen hebben ervan genoten.
Op 4 november gingen we met 80 scheep voor een zeiltocht naar
Finland met de h. Victor LEERMAN.
Om af te sluiten kwam confrater Jan DREESEN, bij stormweer, spreken
over het "Fort Napoleon" voor 67 aanwezigen. Het was 9 december.
Op de statutaire vergadering van 11 maart werden de bestuursleden
CUYPERS, DEHAEHERS en THEYS, bij handgeklap herkozen voor een
termijn van 3 jaar.
Wij zijn ook op reis geweest :
- naar Brussel op 12 mei met bezoek aan de NAVO en aan het Museum
van het Leger en de Krijgsgeschiedenis;
- naar Keulen op 28 september voor een stadsbezoek;
- naar Tongeren op 2 oktober om deel te nemen aan het
jaarfeest
van de afdeling Ex-onderofficieren aldaar.
Het schoolfeest van de 2SOO te Zedelgem, met overhandiging der
prijzen aan de beste leerlingen, ging door op 30 juli.
Laureaat van de prijs door ons geschonken, was SGT. Peter VAN
ASSCHE.
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Op de vaderlandslievende plechtigheden die alhier plaats vonden, was
onze voorzitter, vergezeld van vaandrig VERMEYLEN en andere
bestuursleden, steeds aanwezig als het maar enigszins kon.
Van onze penningmeester Theo DEHAEMERS, kon u vernemen dat onze kas
zeer gezond is. Dit is ook dit jaar in niet geringe mate te danken
aan confrater Fernand CUYPERS en zijn dame, door hun inzet ten bate
van onze maandelijkse tombola.
In 1993 kwamen de volgende gewezen onderofficieren onze rangen
vervoegen
- in JAN
Daniel HUYGHE, Marcel PAUWAERT, mv. wed. Simonne
DEBOSCHERE en Willy BRACKX (sympathisant);
- in FEB
Lionel CALLEWAERT, Raoul DHONDT, Willy LUCAS, Roger
LUCA en André MATTHIJS;
- in JUL
Cyriel MAES en André DUPONT;
- in SEP
Walter CAMERLYNCK;
- in NOV
Leon LAIR, Roland SINNAEVE, Roger FALIN, André CARDON,
en Denise DEMEULENAERE (sympathisant);
- in DEC
Willy STROOBANT, Armand DEBRANDT, Denise LENAERS,
Hilaire VAN KOUTTE, mv. wed. Jacqueline CRITS en Willy VERMEYLEN
(sympathisant). In totaal 18 nieuwe leden in 1993 : 14 L.M., l Lu.M.
en 3 Z.M.
Zijn ons in 1993 ontvallen :
- in JAN : Henri DEGRAVE (was aangesloten sedert 1947);
- in OKT : René GOMBERT;
- in NOV : Gustaaf MAKELBERGE en Hector DUTRON (eveneens aangesloten sedert 1947, oudste lid, oudstrijder 14 - 18);
- in DEC : Victor SCHOONJANS.
Onze leden Charles VERMEERSCH en Jozef SIMONS kenden het droevige
verlies van hun echtgenoten, de dames Jacqueline HEZE en MarieLouise DEMARTELAERE.
Sympathisant Cyrille VANDENBOSSCHE verloor in juli zijn echtgenote
mv. Veronique DERAEDT.
Bij de familie van Willy LUCAS was er rouw bij het overlijden van
moeder in januari.
Als secretaris is het mijn plicht u een zakelijk overzicht te brengen
omtrent het voorbije jaar. Niettemin wens ik hier te benadrukken dat
u allen deel uitmaakt van een unieke vereniging. Waar vindt men nog
een vaderlandslievende beweging, bijna 107 jaar oud, vergaderend om
de maand met volle zaalbezetting, om te luisteren en/of te kijken
naar kulturele, opvoedende uiteenzettingen van de meest diverse aard
?
In uw naam wens ik proficiat te zeggen aan een André, een John, een
Fernand, een Octaaf, een Louis, een Frans, een Jacques, een Theo,
een Julien en een Raoul voor hun inzet ten bate van de Koninklijke
Maatschappij der Ex-Onderofficieren van Oostende! Hartelijk dank.
Hopelijk is mijn verslag van volgend jaar even optimistisch getint.
Ik dank u voor uw aandacht.
R.V.L.
-o-o-o-o-o-oONTSLAG BESTUURSLID.
Confrater Raoul MARCHAND, nam per l MAR 94, ontslag als lid van
de raad van bestuur van onze vereniging. De redenen voor dit
ontslag zijn van persoonlijke aard.
De voorzitter en de overige leden van de bestuursraad, danken Raoul
voor zijn inzet gedurende 9 jaar.
-o-o-o-o-
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LEDENVERGADERINGEN : Verslagen.
Vergadering van 10 maart 1994.
Voorafgaand kon penningmeester DEHAEMERS de nieuwe "KLAROEN"
uitdelen aan de 78 opgekomen leden. Ook werden de inschrijvingen voor
de reis naar Yerseke verder geboekt.
De voorzitter nam het woord om 14.30u. en vroeg, bij het spelen van
het vaderlandslied, één minuut stilte. Het verslag van de vorige
vergadering werd voorgelezen en goedgekeurd.
De penningmeester las vervolgens zijn jaarverslag. Hieruit blijkt
een goed beheer en een gezonde kas. De voorzitter dankte Theo en
wenste hem geluk met zijn inzet voor de maatschappij.
Toen was het de beurt aan secretaris VAN LOOCKE die het jaarverslag 1993 bracht. Ook hier een dankwoord en felicitaties van
voorzitter BAROEN.
De feestleider gaf bijkomende uitleg omtrent de Yerseke-reis van
19 mei 94. Er werd een fout begaan in Nederland : er zijn geen
mosselen te bekomen in de maand mei en de mosselbedrijven zijn ook
niet te bezoeken. Veranderingen dus aan het programma en de menu's
die in "DE KLAROEN" zijn verschenen.
öij de herverkiezing van de bestuursleden brengt de voorzitter ter
kennis dat Raoul MARCHAND ontslagnemend is en dus niet herkiesbaar. De
confraters SOMERS, VAN LOOCKE en VERPOUCKE worden bij
handgeklapherkozen voor een termijn van 3 jaar.
Schepen Dries VERMEESCH is aangekomen en wordt ingeleid door onze
ceremoniemeester VERPOUCKE. Titel van zijn voordracht is "Het
Toerisme te Oostende". Aangezien we hier de schepen van toerisme
zelf aan het woord hadden, bleek algauw dat wij het een en ander
zouden vernemen dat nieuw en onbekend voor ons was.
Het belang van het toerisme voor onze stad kan kort worden
samengevat : de toerist moet in Oostende geld spenderen. Hiertoe is een
goed opgezette promotie van doen, in handen van P.T.O., een V.Z.W.
gesticht met het doel van bevoegde mensen aan te werven ten bate van
onze toeristische publiciteit. Het budget van deze organisatie bedraagt
30 milj. frank, voor de helft gedragen door de stad Oostende, de andere
helft door de horeca instanties. Verder sprak schepen VERMEESCH ons
over het parkeerprobleem in de stad, het kursaalvraagstuk en de
feestelijkheden naar aanleiding van de 50e verjaardag van de bevrijding.
Op het einde werden vragen gesteld i.v.m. het beleid,door de
confraters C. HOLLEBEKE en R. VANDERSTRAETEN.
De spreker kreeg veel applaus en mocht een klein geschenk in
ontvangst nemen.
Voor de liefhebbers waren het toen wafels en pannekoeken die aan de
beurt kwamen en werden de lotjes voor de tombola verkocht.
Zeggen dat dit laatste deel van onze samenkomst een succes was, is in
herhaling vallen. Iedereen weet dat het er bij de trekking steeds
hartelijk aan toe gaat.
Einde van de vergadering om 17.30u.
-o-o-o-o-oVergadering van 14 april 1994.
Ondervoorzitter VAN LOOCKE opende de vergadering om I4.30u. voor 76
aanwezigen en verontschuldigde verschillende leden van het bestuur. Na
iedereen te hebben welkom geheten, vroeg hij één min. stilte voor de
overledenen en aan 1SGT. LEROY, LT. LOTIN en hun 8 kameraden van het
2de Commando Bn., hulde te brengen na laffelijk te zijn vermoord in
Rwanda.
Een onlangs toegetreden lid, Georges DE BRUYNE en zijn dame,
werden welkom geheten en op applaus onthaald.
De plaatsvervangend voorzitter bracht toen een overzicht van
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Vergadering van 14 april 1994 (vervolg).
de komende aktiviteiten.
Toen was het woord aan de feestleider die, voor wat betreft de
dagreis naar Yerseke, nog enkele bijzonderheden wenste recht te
zetten.
Ook het bezoek aan Oostende en de westkust van de afdeling
Tongeren op 10 mei, kreeg aandacht. John herinnerde eraan dat, leden
van de Oostendse afdeling die wensten mee te reizen, voor eigen
vervoer dienden te zorgen.
Toen werd onze gastspreker voorgesteld : Antoin WINDMEULEN die
een zieke LUC GEUVENS kwam vervangen voor de uiteenzetting over "De
Ziekenfondsen".
Confrater WINDMEULEN gaf vooreerst een overzicht van de bestaande
mutualiteiten en hun werking en afhankelijkheid. Ook de hoogste
echelons kwamen aan de beurt zoals het R.I.Z.I.V. en het bevoegde
ministerie, alsook de geldelijke middelen van de ziekenfondsen .
Spreker vroeg dan aandacht voor de voorzorgen die men dient te
nemen bij verlof of verblijf in het buitenland. Vervolgens kon men
vragen stellen.
De ceremoniemeester bedankte Antoin voor zijn inzet en bezorgde
hem, in naam van ons allen, een klein geschenk.
Nadien waren er de pannekoeken en wafels voor de liefhebbers en
werden de tombolabiljetten verkocht door de dames VERPOUCKE en VAN
LOOCKE ter vervanging van Christiane CUYPERS.
Met de trekking werd niet getreuzeld door Frans en Julien, bij
zover dat een gewezen machinist, liefst 5 prijzen in de wacht wist
te slepen.
-O-O-O-O-O•?;> "

Vergadering van 5 mei 1994.
De ondervoorzitter opent om 14.30u de vergadering en heet allen
welkom. Hij brengt de groeten over van voorzitter André BAROEN, die
terug thuis is van over enkele uurtjes. André en Jacqueline zijn te
vermoeid wegens jet-lag, na een reis van 22 uren,zodat zij zich
liefst verontschuldigen teneinde van essentiële rust te kunnen
genieten.
Onze spreker is aangekomen. Het is de zeer gewaardeerde erevoorzitter van de raad van beheer van de V.U.B., de h. Walter
DEBROCK. Dienstdoende voorzitter VAN LOOCKE brengt hem de groeten
van zijn vriend en leeftijdsgenoot, voorzitter-ter-ere 0. DEFOOR.
Allen rechtstaand brengen wij hulde aan onze overledenen.
John VERPOUCKE krijgt een warm applaus als proficiat voor zijn
verjaardag, maar, hij zegt ons niet hoe oud hij nu is geworden!
Raymond VAN LOOCKE bedankt de leden die servetten met logo's
hebben bezorgd voor de verzameling van een M.S.-patiënte. Hij laat
ook een folder zien van INBEL, met de officiële photo's van Koning
ALBERT II en Koningin PAOLA.
Vervolgens heeft hij het over de herdenking van V-dag in onze
stad, op 7 en 8 mei en herinnert hij de aanwezigen aan de etentjes
van 16 mei en 6 juni.
De feestleider introduceert dan de h. W. DEBROCK.
Deze gekende voordrachtgever en schrijver heeft het over het
ongelooflijk verhaal van de Vlamingen die in de 16e-, 17e- en 18e
eeuw, door Noordafrikanen werden gevangen genomen en als slaaf
verkocht bij openbaar bod. Het waren scheepslui die aan het kortste
eind trokken bij zeegevechten. Hier te lande werden kerkelijke
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Vergadering van 5 mei 1994 (vervolg).
genootschappen opgericht, met het doel, de slaven vrij te kopen.
De laatste van deze slaven was waarschijnlijk een leperling, die
in 1737 terug thuis kwam, na 12 jaar slavernij. Spreker haalde
verschillende verhalen op van schepen waarvan de ganse bemanning
verdween na entering door de Moren en andere Afrikanen. Sommige
oude zeemansliedjes handelen over deze gebeurtenissen.
Veel applaus voor de heer DEBROCK die een geschenkje mocht in
ontvangst nemen.
De tombolabilje t ten werden zoals steeds, vlot verkocht aan de
70 aanwezigen en na de koffie en lekkernijen kon de trekking om
16.30u een aanvang nemen.
Het was afgelopen om 17.00u. en we danken graag Mv. KETELS van
"Het Koninginnehof", voor de mooie geschonken prijzen. Ook dank aan
Frans, Fernand en Julien voor het vlotte verloop.
-o-o-o-o-oj

NIEUWE LEDEN : Hartelijk welkom bij de Koninklijke Maatschappij
der Ex-onderofficieren van Oostende :
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.

CAMERLYNCK Walter (1MC. b.d. Z.M.).
LAIR Leon (ADJ. b.d. L.M.).
SINNAEVE Roland (ADJ. b.d. L.M.).
FALIN Roger (1WM. b.d. L.M.).
CARDON Pierre (ADJ. b.d. L.M.).
STROOBANT Willy (ADJ. b.d. L.M.).
DE BRANDT Armand (1MC. b.d. Z.M.).
LENAERS Denise(SGT. o.v. A.T.S.). **
VAN MOUTTE Hilaire (ADC. b.d. L.M.).
VERTONGEN Eduard (ADJ. b.d. L.M.).
DELEPO Georges (ADC. b.d. L.M.).
VERVLOET Louis (ADJ. b.d. L.M.).
BEYTS Albert (ADJ. b.d. L.M.).
GELDHOF Roland (10M. b.d. Z.M.).
FIORINE Etienne (ADJ. b.d. L.M.).
DE BRUYNE Georges (ADC. b.d. L.M.).
VANLEKE Gustaaf (ADC. b.d. L.M.).
GELDOF Guido (ADJ. b.d. L.M.).

** : Zeer speciaal verwelkomen we onze eerste vrouwelijke gewezen
onderofficier: Mv. Denise LENAERS. Zij was oorlogsvrijwilliger
bij de Auxiliary Territoral Service van de Britse Krijgsmacht.
Zij is de weduwe van Spike STARKEY, gewezen onderofficier van
het Britse leger en alhier zeer gekend als een uitmuntend voetballer van het vroegere A.S.O. Hij is enkele jaren terug overleden .
R.V.L
. -o-o-o-o-o-o-

BEVELSOVERDRACHT.
Luitenant-kolonel Marcel GERRITS heeft de Luchtdoelartillerieschool
van Lombardsijde verlaten. Hij wordt opgevolgd door Lt.-kol. Bernard
JACOBS.
De A.A.-School wordt op l JUL 94 opgedoekt. Het 14de A. van Lombardsijde wordt omgevormd tot Mistralbataljon en wordt versterkt door
vanuit Duitsland komende militairen.
Momenteel telt het militair kamp 400 beroepsmilitairen, begin juli
komen er 180 personeelsleden bij.
-o-o-o-o-o-o-
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Verslag van onze Uitstap naar YERSEKE op Donderdag 19 Mei 94.
Wij vertrokken om 06.30u. onder een bewolkte hemel en een fris
N-0 windje, met de dubbeldekker naar Nederland.
Aan het Gasthof Breughelhof stapten de laatste passagiers op.
Met volle bemanning van 74 welgezinde reizigers aan boord,
stevende de autocar via Brugge - Damme - Sluis - Sas van Gent,
naar de plaats waar wij de veerboot moesten nemen, nl. te
Kruiningen.
Om 08.20u. komen wij aan de overzet en kunnen onmiddellijk aan
boord rijden van de veerboot "Prins Willem Alexander". Kort nadien varen wij af.
Iedereen had ondertussen de bus verlaten en was naar het
bovendek gegaan om eens de benen te strekken, of in de cafetaria
te genieten van een kopje koffie.
Duur van de oversteek : + 25 minuten.
Na het verlaten van de veerboot rijden we een zestal kilometer
en komen te Yerseke aan om 09.10u.
De zaakvoerder van het "Dorpshuis DE ZAETE" heet ons welkom en
wij kunnen genieten van een kopje koffie en een lekkere koek met
kaneel, "Zeeuwse Bolus".
Na de koffiepauze volgt een korte toespraak door de h. LUDAIN,
(80 jaar jong), waarna een filmvoorstelling van 30 minuten over
de mossel- en oesterkweek en de mosselverwerkende bedrijven.
In het kort :
De mosselen worden gekweekt en gevist voor 1/3 in de
Oosterschelde en voor 2/3 in de Waddenzee.
De mossel verlangt schoon, helder, zuiver en stromend water
van een bepaald zoutgehalte.
Van elk schip die mosselen aanvoert en aanbiedt op de veiling te
Yerseke, wordt een monster genomen. Dit monster, in een emmertje
verzegeld, wordt naar het labo gestuurd. Daar wordt het grondig
onderzocht op kwaliteit en zuiverheid. De schelpgrootte wordt gemeten en het visgewicht nagegaan.
Pas na dit alles kan de veiling van de lading doorgaan.
Waar gaan de mosselen naartoe ?
45%
naar België (grootste afnemer),
25%
naar Frankrijk,
10%
binnenland (Nederlanders eten weinig mosselen),
20%
dient voor conservering.
Er worden ongeveer 80 tot 100 miljoen kilogram mosselen per jaar
verzonden. De mosselen worden verpakt in zakken en door koelwagens
vervoerd. Binnen 24 uur na de vangst worden ze afgeleverd.
Om l0.l0u. vertrekken we voor een rondrit van de haven. Daarna
volgt een bezoek aan het mosselbedrijf HOLLEBEKE. Daar de mosselvangst volledig stil ligt van 15 april tot 15 juni, is het bedrijf
niet in werking. Niettemin krijgen we van onze gidsen een volledige
uitleg terplaatse. Nadien volgt een kort bezoek met uitleg aan een
oesterbedrijf.
Het is 11.45u. wanneer wij terug zijn in "DE ZAETE" (=
verplaats-1 bare aanlegsteiger voor schepen), waar het middagmaal
wordt opgediend.
Iedereen neemt terug plaats op de bus en we vertrekken om 13.30u.
richting Veere. Gedurende de korte rit waren veel passagiers aan
een middagdutje toe.
We komen toe om I4.20u. en krijgen vrijaf (!) tot 15.20u.
Iedereen profiteerde hiervan om in een tea-room koffie met wat
erbij te nuttigen.
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Na een kleine wandeling in de dorpskom en jachthaven gaan we om
15.30u. terug aan boord. Nu gaat het richting Middelburg. Daar kan
iedereen vrij wandelen in de winkelstraten of wat rondkuieren.
Om 17.30u. vertrek uit Middelburg richting Vlissingen waar we om
18.00u de oversteek maken naar Breskens met de "Prins Bernard".
Eenmaal van boord stevende de dubbeldekker naar Oostburg -Sluis
richting Brugge via Koolkerke. Wij komen in Meetkerke toe om 19.15u.
waar wij in Gasthof Breughelhof het avondmaal nemen. Een lekkere
bruine boterham met hesp en kruditeiten en daarbij een verfrissend
biertje, wat smaakt het heerlijk!
Tussen pot en pint wordt nog de dag overlopen en plannen gemaakt
voor een volgende ontmoeting.
Het is 21.10u. geworden wanneer we naar Oostende vertrekken na
afscheid genomen te hebben van onze Bruggelingen.
In opperbeste stemming werd de thuishaven aangedaan om 21.30u.
Van een fijne dag gesproken. Hewel .... het was OK !
Met dank aan feestleider John en het bestuur.
Nog dit ter inlichting : YERSEKE MOSSELFEESTEN : derde zaterdag
van de maand Augustus.
G.M. o-o-o-o-oGENEESMIDDELEN : Overconsumptie.
De Belgen behoren tot de "kampioenen" van de consumptie van geneesmiddelen in Europa. Deze consumptie neemt gestadig toe, maar verdubbelt op de leeftijd van 50 jaar. Dit kan logisch lijken aangeziei
men bij het ouder worden natuurlijk vaak aan allerhande kwaaltjes
gaat lijden.
Toch is het zo dat één bejaarde op vijf verklaart in goede gezondheid te verkeren, ongeacht de leeftijd van de betrokkenen. De
overige bejaarden zeggen dat zij aan een aandoening lijden die
regelmatige zorgen vereist. Van deze zogenaamde chronische ziekten
is er slechts één op tien die als een echte zware ziekte kan aanzie]
worden
'
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MEMORIAM.

Wij gedenken op bepaalde tijdstippen van het jaar de gesneuveld
der voorbije oorlogen. Maar ook in het nabije verleden zijn militairen omgekomen bij het uitvoeren van hun opdrachten in vredestijd. Een groot deel van hen zijn ontmijners die in eigen land zij
omgekomen bij het uitoefenen van hun taken.
Op 10 juni 94 is het 25 jaar geleden dat zeven onderofficierenontmijners van de Zeemacht, het leven lieten in bevolen dienst te
Oostduinkerke, (10 juni 1969).
Dat allen die hen gekend hebben even stilstaan bij deze treurig
verjaring.
- 10M. A. HOOGEWIJS
N00134
- 1MC. C. VAN DEN HOECK N00052
- 1MC. M. DE BECK
N00042
- 1MR. L. GODFRINE
N00914
- MTR. F. BOTTE
N04965
- MTR. R. RIJSSENS
N03690
- 2MR. F. MEES
N06001
<§§§§$§§§§§$§§§>

R.V.L.

10.
Dagreis naar Zuid-West Vlaanderen.
Donderdag 15 September 1994.
Opstapplaatsen : nr. l - Oostende Visserijschool J. BAUWENS
nr. 2 - Brugge E40, afrit Lac van Loppem.
N.B. : Nummer van de opstapplaats te melden bij inschrijving.
Dagindeling :
- 08.00u. : Vertrek aan opstapplaats nr. 1.
- 09.30u. : Verwelkoming en bezoek aan de koffiebranderij BRUNOOGHE
te Kortrijk.
- 11.30u. : Einde bezoek.
- 12.15u. : Middagmaal in restaurant Groenedreef (Heule).
Menu : - soep,
- varkensgebraad, groenten en kroketten,
- ijstaart met aardbeien colli,
- koffie.
- 13.45u. : Vertrek uit het restaurant.
- 14.00u. : Bezoek aan de graanstokerij St.POL (Kortrijk): proeven
is voorzien !
- ló.00u. : Einde bezoek.
- 16.15u. : Bezoek aan museum CURIOSA (Heule): een wonderbare verzameling in geen ander museum te vinden, (besproken
op radio en T.V.).
- 18.00u. : Einde bezoek.
- 19.15u. : Avondmaal in restaurant "Diplomaat Groenepark"
in Roeselare.
Menu : - kip aan 't spit met frieten
- l
consumatie.
Hier kan gratis snooker gespeeld worden.
- 20.50u. : Vertrek richting Brugge - Oostende.
Deelname in de kosten : 950fr. p/p : autobus, drinkgeld, museum,
middagmaal en avondmaal, (dranken niet
inbegrepen).
Uiterste datum van inschrijving :
donderdag 08 september 94.
Aantal plaatsen : 79 ("dubbeldekker").
Inschrijving en betaling : bij penningmeester T. DEHAEMERS,
Nieuw-landstraat 21, te 8400 Oostende, op rekening nr. 0000146912-54. Op de overschrijving melden : dagreis 15 SEP 94,
opstapplaats nr.
Inschrijvingen zijn slechts geldig na storting of betaling contant.
-o-o-o-o-o-o-oKoninklijke STADSHARMONIE (dir. F.
CUYPERS). Zomerconcerten op het Wapenplein,
Oostende.
Juli 1994, telkens om 20.30u. : zondag 3/07, maandag 4/07, zondag
10/07 zondag 17/07, donderdag 21/07, zaterdag 23/07,
zondag 24/07, zaterdag 30/07 en zondag 31/07.
Augustus 1994, telkens om 20.30u.: donderdag 4/08, zondag 7/08,
zaterdag 13/08, zondag 14/08, maandag 15/08, zondag
21/08, zaterdag 27/08 en zondag 28/08.
September 1994,telkens om 20.00u. : zondag 4/09 en zondag 11/09.
-o-o-o-o-o-oOpgelet ! Het etentje voorzien op maandag 29 AUG 94, gaat niet door.

11.

ZIJNE MAJESTEIT
KONING ALBERTII
Koning Albert II werd op 6 juni 1934 te Brussel geboren. Hij is de kleinzoon van Koning Albert en
Koningin Elisabeth, de 7.0011 van Koning Leopold III en Koningin Astrid, geboren Prinses van Zweden,
en de broer van wijlen Koning Boudewijn.
Op 2 juli 1959 trad hij in het huwelijk mei Donna Paola Ruffo di Calabria, uit een Italiaanse prinselijke
familie. Zij hebben twee zonen. Prins Filip en Prins Laurent, en een dochter, Prinses Astrid, die gehuwd is
met Aartshertog Lorenz van Oostenrijk-Este.
Toen hij Prins van Luik was, zat hij vaak, op verzoek van de Regering, Belgische delegaties voor, die
deelnamen aan grote officiële plechtigheden in het buitenland.
Koning Albert II heeft altijd al een grote belangstelling aan de dag gelegd voor maritieme kwesties. Zijn
carrière bij de Zeemacht speelde zich af volgens het klassieke scenario : na zijn vorming in het
Opleidingscentrum van Brugge maakte hij een zeereis aan boord van het fregat F910 "Victor Billiet". Op
15 mei 1953 werd hij aspirant-officier bij de Zeemacht. Drie dagen later legde hij de eed af op het
Wapenplein in Oostende. Zes jaar later promeerde hij tot fregatkapitein. Op 20 juli 1971, ter
gelegenheid van de 25ste verjaardag van de Zeemacht, werd hij Commodore, toen nog de hoogste graad
bij de Belgische marine. Sindsdien deden echter nieuwe graden hun intrede bij de Zeemacht : op 2
augustus, voor zijn eedaflegging tot Koning der Belgen, werd Prins Albert benoemd tot vice-admiraal en
luitenant-generaal.
Na zijn studie van de havenproblematiek en het vervoerbeleid ging hij automatisch een
bijzondere belangstelling koesteren voor de buitenlandse handel. Dit is des te begrijpelijker daar België,
zonder grondstoffen, voor het scheppen van werkgelegenheid afhankelijk is van zijn verwerkingsnijverheid
en van de uitvoer van eindfabrikaten. Dit bracht België trouwens aan de top inzake uitvoer per inwoner.
Sedert hij in 1962 tot Erevoorzitter van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel werd
aangesteld, zat Koning Albert II een negentigtal economische zendingen naar de vijf continenten voor.
Tijdens deze zendingen breidde hij zijn actieterrein uit tot het opsporen van buitenlandse
investeringen voor België. Ter gelegenheid van Zijn vele zendingen in het buitenland ontmoette hij talrijke
staatshoofden en regeringsleiders en voerde hij gesprekken met ministers en verantwoordelijken uit de
meest uiteenlopende sectoren.
Steeds in het domein van de economie, heeft hij ook geregeld bedrijfsbezoeken aan
exportondernemingcn gebracht, en in het bijzonder aan kleine en middelgrote ondernemingen.
Zijn activiteiten op economisch vlak omvatten ten slotte ook nog het Voorzitterschap van de Raad van
de Algemene Spaar- en Lijfrentekas. Hij nam deze functie waar van 1954 tot 1992.
Van 1958 tot nu was hij voorzitter van het Belgische Rode Kruis. In die functie werd hij
geconfronteerd met heel wat menselijk leed in België en in het buitenland. Eén van zijn constante
interessepunten is dan ook het welzijn en de levensomstandigheden van zijn medeburgers.
Zo hield hij zich sedert 1967 gedurende verscheidene jaren actief bezig met stadsplanning,
huisvesting, natuurbescherming, bescherming van pleinen en monum enten en met de
milieubescherming in het algemeen. Daarom deed de Raad van Europa in 1969 een beroep op de
Koning om het Voorzitterschap op zich te nemen van de Conferentie van de Europese ministers,
verantwoordelijk voor de bescherming van het bouwkundig erfgoed. Bovendien nam hij deel aan heel
wat internationale conferenties over milieubescherming, met name aan de conferentie die in 1972 door
de Verenigde Naties te Stockholm georganiseerd werd.
In 1981 zat hij het Belgisch Comité voor van het Europees Jaar voor Stadskernvernieuwing.
Voorts heeft hij het Erevoorzitterschap uitgeoefend van het Belgisch Olympisch en Interfederaal
Comité. Zijn belanstelling voor sport wekte ook zijn interesse voor de Nationale Trofee voor
Sportverdienste, die hijzelf sedert meer dan 30 jaar persoonlijk overhandigt.
In 1984 werd het Prins Albert Fonds voor de Opleiding van Specialisten in de Buitenlandse Handel
opgericht als huldeblijk aan de 25 jaar ononderbroken inzet van Koning Albert II voor de bevordering van de
Belgische uitvoer. Dit Fonds kent beurzen toe aan jonge gediplomeerden of kaderleden, van Belgische
nationaliteit, geselecteerd door een jury, voor stages van verscheidene maanden in
dochterondernemingen, kantoren of werven van Belgische ondernemingen buiten West-Europa.
Hij heeft de grondwettelijke eed afgelegd en besteeg de Troon van België op 9 augustus 1993, na het
onverwachte overlijden van zijn broer Koning Boudewijn. Hij is de zesde Koning der Belgen.

12.

Terug naar het Verleden.
"BACK TO THE BEACHES OF NORMANDY".
De U.S.S. Jeremiah O'BRIEN, laatste zeewaardig "Liberty Ship" van
wereldoorlog II, vertrok op 18 april 94 vanuit San Francisco naar
Europa. Een reis van 20.000 mijl, om voor de kust van Normandië,
deel te nemen aan de herdenking van de 50e verjaardag van D-Day, de
geallieerde invasie van Frankrijk. Van de 70.000 vaartuigen die aan
deze grootste landing aller tijden hebben deelgenomen, is dit het
laatste nog varende schip.
In 1979 ontdekte Admiraal o.r. Torn PATTERSON, heel toevallig, de J.
O'BRIEN en zette de herstellingswerken op gang. Na zowat 500.000
uren werk door vrijwilligers, was het meer dan 50 jaar oude schip
klaar voor de reis naar de stranden van Normandië. De O'BRIEN was er
op 6 juni 1944 met eerst troepen, daarna met tanks en bevoorrading.
Het is het enige schip van die machtige armada dat nog in staat is
de reis naar "the beaches" in 1994 te maken.
De 56-koppige bemanning bestaat uit oudgedienden van de koopvaardij die hebben deelgenomen aan de landing in 1944. Allen zijn dus
70 of ouder, op een paar uitzonderingen na. Zo is er een 46-jarige
veteraan van de oorlog in Vietnam aan boord, een 32 jarige dame, Mary
STEINBERG, machinist en twee kadetten van de "U.S. Merchant Marine
Academy, Kings Point N.Y." Zij varen mee om bij ziekte of
ongesteldheid van de eigenlijke bemanning, voor vervanging te zorgen.
De Jeremiah O'BRIEN werd in 1943 haastig gebouwd en is een der
2.751 "Liberty Ships" die zo snel mogelijk in de vaart dienden te
komen met het oog op de verscheping van cargo voor de invasie. Zij
was klaar in 56 dagen!
De laatste voorbereidingen voor het vertrek op 18 april 1994,
hebben 6 weken in beslag genomen. "Ready" betekende het laden van
alles nodig voor een reis van 20.000 mijl langs de kust van de
Stille Oceaan, door het kanaal van Panama, over de Atlantische
Oceaan naar Portsmouth (G.B.) en dan naar Frankrijk. Vervolgens
terug naar San Francisco. Aardappelen, vlees, groenten, boter,
borstels, toilet papier, gereedschap, verf, fuel, borstels en
duizend andere zaken nodig voor de lange reis, werden aan boord
gedaan. Dan waren er ook nog de inspectie-beurten door de Coast
Guard en de "trial runs" in de baai van San Francisco.
Alhoewel bijna alle bemanningsleden oudgedienden zijn van de
Liberty schepen, is er onder hen slechts één oorspronkelijke opvarende van de "O'BRIEN". Het is de 70-jarige Coke SCHNEIDER, die in
1944 de eerste reis meemaakte naar de kust van Normandië, als 19jarige koopvaardij kadet.
Kapitein is George JAHN, 78, die tijdens wereldoorlog II, met dit
type van schip heeft gevaren als dek-officier. Hij denkt niet dat er
zich grote moeilijkheden zullen voordoen niettegenstaande de
ouderdom van het vaartuig en het feit dat haar laatste reis op de
hoge zee dateert van 1946.

13.
IN MEMORIAM - II.
-------------------

Op donderdag 7 APR 94,lieten 10 Belgische commando's het leven in
Kigali, Rwanda. Zij werden omsingeld toen zij de Rwandese eerste
minister in veiligheid wilden brengen. Na hen te hebben mishandeld,
werden zij door hun belagers omgebracht.
Rond deze laffe moord zijn nog vele vraagtekens. De moorden
werden waarschijnlijk uitgevoerd door leden van de presidentiële
garde van wijlen president HABYARIMANA.
Wij, militairen van de vorige generaties, brengen hulde aan deze
moedige jonge mannen.
- OLT. T.
LOTIN
2de Commando
- 1SG. Y.
LEROY
- KPL. L.
PLESCIA
- KPL. B.
MEAUX
- KPL. A.
DEBATTY
- KPL. C.
RENWA
- KPL. M.
UYTTEBROECK
- KPL. S.
STEPHANE
- KPL. B.
BASSINNE
- KPL. C.
DUPONT
R.V.L.
<xxxxxxxxxxxxxxxxx>
KIGALI : Hangende Vragen.
Een opmerkelijke open brief verscheen op 26 april 1994 in het
blad "La Meuse - La Lanterne". De kameraden van de tien, in Kigali
gesneuvelde para-commando's, beschuldigen hun oversten van onbekwaamheid en het niet verlenen van hulp aan hun makkers in nood.
De schrijvers van de brief behoren tot de naaste strijdmakkers
van de doden, namelijk het Peloton-Mortieren van het 2de Commando
Bataljon uit Flawinne. Ook een der weduwen en de aalmoezenier van
het korps, behoren tot de aanklagers.
Alhoewel minister van defensie L. DELCROIX en stafchef Lt. Gen.
CKARLIER, beweren dat niets wijst op mogelijke gebreken in de verantwoordelijkheid van het commando bij het drama, is de kritiek op
de wijze waarop de 10 commando's aan hun einde zijn gekomen, niet
uitgebleven.
Er blijven veel hangende vragen. Oudgedienden stelden, bij het
vernemen van de doding, dat het onbegrijpelijk was dat de rest van
het bataljon niet ter hulp is gegaan bij de laatste radio-oproep
van de kameraden op 7 april 94.
Diegenen die gelijkaardige situaties hebben meegemaakt (Korea,
Belgisch Kongo/Zaïre, Somalië,...) kunnen zich niet van de indruk
ontdoen, dat in Kigali, ernstige tekortkomingen zijn gebeurd.
Kan het dat bepaalde oversten zich blijven schuilen achter de
U.N.O.- regels om hun niet ingrijpen te rechtvaardigen ? Hebben
hier andere faktoren een rol gespeeld ? Ging het hier misschien
om de schrik om te falen bij het nemen van een risico ? Was het
onmogelijk om hulp te bieden ?
Zal alle twijfel worden weggenomen bij het antwoord op de vele
vragen ?
R.V.L.
IIIIIIIIIII

14.
HET ARENDSOOG VAN DE NAVO.

The Airborne Early Warning Force.
Het Belgisch detachement bij de NATO Airborne Early Warning Force
(NAEWF) in Geilenkirchen, Duitsland, voelt zich lichtelijk miskend.
Terecht misschien want, de laatste 3 jaar werd Geilenkirchen
overspoeld door vertegenwoordigers van de internationale pers, om te
berichten over de rol van de AWACS-vliegtuigen en hun bemanningen,
zowel tijdens de Golfoorlog als bij de burgeroorlog in exJoegoslavië. In België daarentegen, bleef de mediabelangstelling voor
deze inspanningen, eerder beperkt! Nochtans....
In december 1978 besliste de NAVO een Airborne Early Warning
op te richten. Het werd het duurste tot dan toe gezamenlijk gerealiseerde programma van het bondgenootschap. Dertien van de 16
NAVO landen tekenden de overeenkomst. Frankrijk, IJsland en Spanje
namen niet deel, terwijl Groot-Brittannië overging tot de oprichting
van een eigen AEW-eenheid.
De voornaamste rol van de NAEWF is snelle waarschuwing via de
luchtcontrole. Daarnaast verschaft de eenheid ook belangrijke
controle- en communicatiesteun bij onderscheppingen, nabije luchtsteun, reddingsoperaties en verkennings- en transportvluchten.
In 1984 werd de "Component" volledig operationeel met 18 vliegtuigen van het type E-3A. Het personeel bestaat uit 2.500 man
verdeeld over de staf en vijf functionele eenheden : l operationele
wing, bestaande uit 3 smaldelen, een logistieke wing, een software
support centrum en een steunwing. De bemanningen zijn samengesteld
uit militairen uit 11 verschillende landen : België, Canada, U.S.A.,
Denemarken, Duitsland, Griekenland, Italië, Nederland, Noorwegen,
Portugal en Turkije. Integratie is hier geen ijdel woord !
Naast de hoofdbasis, beschikt de NATO-NAEWF over 3 "Forward
Operating Bases", kortweg "FOB's": Konya (Turkije), Preveza
(Griekenland) en Trapani (Italië). Ook nog een "Forward Operation
Location" (FOL) in Oerland (Noorwegen) met een component van het 8
AEW Squadron R.A.F, met als hoofdbasis Waddington (G.-B.).
De E-3A component vormde het eerste en meest zichtbare antwoord
op de crisis die was uitgelokt door de Iraakse invasie van Koeweit
in augustus 1990. De inspanningen werden opgedreven en het gebruik
van de FOB's in Turkije, Griekenland en Italië uitgebreid.
In de zeven maanden van de Golfcrisis werd meer gevlogen dan
tijdens een gans jaar in vredestijd : 1.129 zendingen, goed voor
8.582 vlieguren.
Op 15 juli 1992 besliste SHAPE om de humanitaire vluchten van
de UNO naar Bosnië en Kroatië te ondersteunen en te bewaken met
E-3A vliegtuigen. Daags na de beslissing werd de wacht boven de
Adriatische Zee, reeds 24 uur op 24 verzekerd door een AWACStoestel.
Op 3 september 1992 werd een Italiaans transporttoestel neergeschoten en de reddingsoperaties werden ondersteund door E-3A
vliegtuigen. De UNO kondigde een "no-fly zone" af boven Bosnië op 7
oktober 92 en op 30 oktober stond SHAPE de ontplooiing toe van
AWACS-toestellen buiten het gebied van de NAVO. Reeds de volgende
dag werd aangevat met operationele vluchten in het Hongaars luchtruim. De bemanningen kregen een speciale training in Close Air
Support (nabije luchtsteun) teneinde optimaal te kunnen samenwerken
met de gevechtsvliegtuigen, die vanaf Italiaanse bases opereerden om
het vliegverbod van de UNO af te dwingen.
Het Belgisch aandeel in deze operaties is aanzienlijk. Zowat 50
man maken deel uit van het detachement: een tactical directer, een
tiental piloten, enkele navigators, controleurs en boordmecaniciens;
eer aan wie eer toekomt!

(VÖX).

15.
" Je moet de mensen vertrouwen geven."
Het Verhaal van Para-kapitein Johan GOYVAERTS.
Johan GOYVAERTS is kapitein in de Gespecialiseerde Verkenningsploegen van de para's. In 1993 was GOYVAERTS, samen met drie andere
para's van de G.V.P., gelegerd in Afmadou (Somalië), 120 kilometer
ten noorden van Kismayo. Hun opdracht was zo rap mogelijk rust te
brengen in het gebied en van Afmadou een bewoonbare stad te maken.
Samen met zijn collega's bouwde hij een school, voerde taksen in,
zorgde voor de aanwerving van 80 mensen gemeentepersoneel, liet een
burgemeester verkiezen, herstelde de waterputten en nog veel meer.
Het dorp groeide van 250 inwoners naar een stad van 10.000
ingezetenen.
Johan GOYVAERTS betaalde echter een zware tol voor zijn inzet. Toen
in het nabije Haajo 20 ton voedsel gestolen werd, ging hij met
Sergeant Frank LESCRAINIER,op onderzoek uit. Zij vielen in een
hinderlaag en beiden werden zwaar gekwetst. SGT. LESCRAINIER kreeg
scherven in zijn hoofd, rug en hand, KPT. GOYVAERTS kreeg een kogel
in zijn achterhoofd. Hij was op slag bewustloos. Zijn kameraad
DESCRAINIER kon nog doorrijden met hun voertuig uit de gevaarszone
en verwittigde Kismayo via de radio. Beiden werden door een
helikopter opgepikt.
Na 14 dagen in Nairobi waar hij werd geopereerd door een neurochirurg, werd hij naar het Gasthuisberg ziekenhuis in Leuven overgebracht. Vervolgens kwam hij in de revalidatie-afdeling van het
militair ziekenhuis van Neder-over-Heembeek terecht. Toen kon hij 2
maanden na de feiten, nog niet zelfstandig eten, niet douchen, niet
lezen noch schrijven, niet staan. Hij zag slechts scherp tot op één
meter. Hij was vel over been na verlies van 20 kilo gewicht.
Een team bestaande uit o.m. een kinesist, een logopediste en een
ergotherapeut onder de leiding van dokter Jean-Pierre VAN DE WALLE en
dokter Jean-Marie HUARD, begonnen in september 1993 aan de revalidatie van de para-kapitein.
Door zijn uitmuntende wilskracht maakte Johan GOYVAERTS snel vooruitgang. Zijn programma ziet er als volgt uit :
- 's morgens l kilometer zwemmen, joggen op de band en rond het
ziekenhuis,
- na de middag spierversterkende- en evenwichtsoefeningen, roeien
en intervaltraining op de fiets,
- na de douche omstreeks 15.00u. leest en schrijft hij een half
uur en doet geheugen- en concentratie-oefeningen.
Om 20.00u. gaat hij naar bed want, zegt hij, "dan is mijn kaars uit".
Kapitein GOYVAERTS wil zo snel mogelijk terug naar Marche-les-Dames
om daar rustig verder te trainen en zijn taken weer op te nemen.
Van zichzelf zegt hij : "Bij de G.V.P. heb ik zeer veel geleerd. Ik
kan overleven en ik moet deze strijd aankunnen. Ik ben een optimist
die altijd lacht. Ik heb vertrouwen in de toekomst. Ik wil later
jonge mensen motiveren, moed inspreken, opleiding en conferenties
geven en naar scholen gaan."
Zijn toekomst lijkt rooskleurig, met zijn instelling kan hij alles
aan.
***************

(.VOX)

OP RUST ? Lid worden van onze vereniging kan : stort 275fr (alleenstaande) of 300fr (echtpaar) op nr. 000-0146912-54 van de K.M. Exonderofficieren van Oostende, Nieuwlandstraat 21, Oostende.

16,
DE EGUERMIN MIJNENBESTRIJDINGSSIMULATOR.

De officiële inhuldiging van de Mijnenbestrijdingsschool in
Oostende, kortweg EGUERMIN, vond plaats op 27 juni 1960. Deze
school heeft als opdracht opleiding en training te geven aan het
personeel van de Belgische en Nederlandse marines. De andere NAVOlanden mogen echter ook gebruik maken van de faciliteiten.
De duur van de trainingen varieert van l week tot 6 maanden. Voor
de trainingen in het mijnenvegen in formatie, beschikte EGUERMIN
over de simulator MCMTT (Mine Counter Measures Tactical Teacher),
die ontworpen werd op het einde van de jaren vijftig.
In 1966 bracht de eerste mijnenjager van de R.N., de H.M.S.
SHOULTON, een bezoek aan Oostende. Deze gebeurtenis markeerde het
begin van een technische revolutie die alle aspecten van de
mijnenbestrijding op zee danig zou veranderen. In de jaren 70 kwam
de ontwikkeling van mijnenjagers in een stroomversnelling. In die
periode ontstond de nood aan een simulator voor de training van
commando en bemanning van mijnenjagers. Tot in de eerste helft van
de jaren tachtig werd het ontbreken van een passende simulator nog
niet als een grote handicap beschouwd. Er werd beslist om
"minehunting team training" te voorzien aan boord van een mijnenjager. Deze werkwijze was een succes.
Tijdens de Golfoorlog in 1991, leverden de mijnenjagers uitmuntend werk bij het opruimen van de Iraakse mijnenvelden. Toch
werd tijdens deze oorlog eens te meer het verlammend effect van
zeemijenvelden bewezen. Veertig jaar na WONSAN in Korea, maakten
eenvoudige zeemijnen, met een technologisch niveau van vóór de 2de
wereldoorlog, opnieuw een amfibie-operatie onmogelijk. Deze
ervaringen onderstreepten het belang van een simulator die elk type
mijnenjager of mijnenveger, elk type mijn en elke situatie, zou
kunnen simuleren. De investeringen beliepen 500 miljoen Bf.
De nieuwe mijnenbestrijdingssimulator bestaat uit 9 commandocentrales (trainingscabines voor 3 mijnenjagers en 6 vegers), een
controlekamer en een debriefingszaal. Omwille van de bijzondere
hoge prestaties en de uitzonderlijke mogelijkheden, mag deze
trainer beschouwd worden als een unicum in de NAVO en zelfs in de
wereld. Zowel het schip als de diverse sensoren en wapensystemen,
worden door de computer database gegenereerd en de consoles zijn
universeel.
Elk schip, elke radar, elke sonar en elk toekomstig systeem in
de NAVO, kunnen worden nagebootst in zeer realistische en natuurgetrouwe omstandigheden.
Na de test- en evaluatieperiode is de officiële ingebruikname
door de School van start gegaan op 3 februari 1994. Deze mijnenbestrijdingssimulator zal intensief gebruikt worden bij de opleiding en training van de Belgische en Nederlandse scheepsbemanningen. Ook alle andere NAVO-landen die het project meegefinancieerd hebben mogen er gebruik van maken.
De nieuwe simulator kan zonder meer een succes genoemd worden
vanwege de grote flexibiliteit, de "schoonheid" van de hardware en
het aanpassingsvermogen van de software.
Met de ingebruikname van deze hightech installatie zal EGUERMIN
ongetwijfeld zijn reputatie van gerenommeerd trainingscentrum en
technisch raadgever voor de NAVO nog verder kunnen verbeteren.
Deze aanwinst voor de School wordt een ware uitdaging voor de
direkteur van EGUERMIN, Kapitein-ter-Zee Vlieger L. BEERLANDT en
zijn medewerkers.
R.V.L. met dank aan VOX
en EGUERMIN.

Julien VERMEYLEN, vaandrig en verantwoordelijke voor onze 3wekelijkse etentjes, brengt verslag uit over de lunch van 2de
Paasdag, op maandag 4 APR 94 in ons lokaal.

17.

Wij waren met 41 deelnemers en het samenzijn stond in het teken van
Pasen.
De tafels stonden mooi versierd opgesteld. Voor allen stond een
paasei op tafel, ons aangeboden door "Het Koninginnehof".
Verrassing voor de voorzitter tijdens het aperitief : hij werd bedacht
met een mooi groot paasei door de leden van de "bingoclub".
Na een voortreffelijke maaltijd bestaande uit kabeljauwmoot als
voorgerecht, varkensgebraad met gegratineerde bloemkool en
natuuraardappelen als hoofdgerecht en een heerlijke franchipan met
koffie als dessert, werd het volgende deel van de namiddag aangevat.
De bingoclub-leden zochten elkaar dadelijk op en de kaarters deden
hetzelfde. Zo werd het een heel gezellige namiddag.
J.V.
$$$$$$$$$
BESTUURSLID. Beschrijving van iemand die deel uitmaakt van een
bestuur:
- als hij beminnelijk en vriendelijk is, noemt men hem een dweil;
- als hij hard en realistisch is, dan is hij een dictator;
- als hij ernstig is, is hij een zuurpruim;
- als hij hard werkt, doet hij veel te veel;
- als hij te weinig werkt, heeft hij geen enkele waarde;
- als hij oud is, dan is hij een betweter;
- als hij jong is, heeft hij te weinig ervaring en kent hij niets;
- als hij niets zegt, is hij verwaand;
- als hij probeert goed overeen te komen noemt men hem een hansworst
T.D. !
!!!!!!!!
Welke Sporten voor Ouderen?
1. Gymnastiek : goede sport voor jong en oud maar er is een leraar
nodig voor het corrigeren van de bewegingen.
2. Zwemmen : oververmoeidheid vermijden , uit het water gaan bij
krampen of als u koud hebt.
3. Wandelen : is het makkelijkst om dagelijks te beoefenen en er
is weinig kans dat men zijn eigen ritme zal forceren.
4. Tennis : is een veeleisende sport; men zal de voorkeur geven
aan het dubbelspel i.p.v. enkelspel.
5. Fietsen : ideale activiteit voor hart- en bloedvaten, hevige
inspanningen vermijden.
6. Paardrijden : is een complete sport die heel goed door ouderen
kan beoefend worden.
7. Dansen : naargelang de soort dans kan het beoefenen ervan intens
of rustig zijn, zeer goed voor de beenspieren en het evenwicht.
Andere eenvoudige activiteiten die het mogelijk maken om niet helemaal vast te roesten : de trap nemen, knutselen, tuinieren, enz.

18.
Ex-JOEGOSLAVIE. De Belgische Infanterie in Bosnië.
Sinds begin maart is een compagnie pantserinfanterie van
'Belbat'in Bosnië. Ze versterken er 'Britbrat', het Engelse bataljon
en controleren het naleven van het vredesakkoord tussen Moslims en
Kroaten in de streek van Vitez.
Op 24 februari vroeg Generaal COT, de bevelhebber van de V.N.
troepen in Ex-Joegoslavië, om één compagnie Belgische blauwhelmen
uit de Baranja naar Bosnië te sturen. In de Baranja hebben de Belgen
de toestand nu al geruime tijd onder controle, alles is er rustig.
Een compagnie afstaan was dan ook geen probleem. Op 27 februari
vertrok de B-compagnie van Belbat met 17 voertuigen AIFV (Armoured
Infantry Fighting Vehicle), 11 jeeps en 8 vrachtwagens,naar Vitez,om
er Britbat te versterken. De rit van 500 kilometer langs smalle
bergpaden was een avontuui op zich. Op l maart kwamen ze aan.
De Belgische blauwhelmen werken onder het bevel van Britbat in en
rond de "Vitez-pocket". Dit is een Kroatische enclave in de vallei
tussen Vitez en Busovaca, volledig omsingeld door Moslims.
In het begin was de toestand behoorlijk chaotisch. De Belgen
kregen dan ook op korte termijn de ene opdracht na de andere. Zij
helpen de check-points te controleren, bewaken een wapenopslagplaats
bij het dorp Gornji Vakuf en de route die de hulpkonvooien
volgen,alsook de artilleriestellingen in de bergen tegenover de
stellingen van de Serviërs.
Na een moeilijke beginperiode heeft Britbrat de Belgen nu eei
aantal min of meer vaste opdrachten toegewezen. Ze bezetten twei
check-points, bewaken een deel van de nieuwe "tunnel" van Busovaca
naar Kiseljak en trekken de wacht op in het kwartier van Britbat.
Over dit kwartier zijn de Belgen minder
te spreken. Met 90 m;
werden ze daar in één grote tent gelogeerd en de Engelse keuken
worden ze maar niet gewoon. Rauwe groenten en vers fruit zijn ei
schaars .
De AIFV's vertonen allemaal sporen van intensief gebruik. De
voertuigen houden het goed vol maar, na 2 jaar in ex-Joegoslavil
zitten de Belgen door hun voorraad wisselstukken.
Hoelang nog ?
(VOX) -O-o-o-o-Ö^
IN MEMORIAM : K.O.V.B.0.0.
VAN HOECKE Louis (Oostende)
1920 - 1993.
PERICK Emile (Luik)
1908 - 1993.
VANDE VELDE Francois (Brussel)
1898 - 1993.
SOETEWEYE Jean (Troisdorf-D)
1931 - 1993.
HAMAINTE Camille (Luik)
1910 - 1993.
DEKEYSER Johannes (Brussel)
1913 - 1993.
BOCKSTAELE Juliaan (Gent)
1924 - 1993.
DOOMS Albert (Oostende)
1906 - 1993.
ETIENNE Marcel (Marcinelle)
1919 - 1993.
CLOSSET Francois (Brussel)
1908 - 1993.
DÜTRON Hector (Oostende)
1896 - 1993.
VAN DEN GOOR August (Brussel)
1912 - 1993.
VANDERHEYDEN Guillaume (Zwijndrecht) 1909 - 1993.
BEELEN Raymond (Rocourt)
1901 - 1993.
VLOEMANS Frans (Deurne)
1913 - 1993.
DELANDSHEERE Yves (Corswarem)
1968 - 1993.

