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DE KLAROEN
KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER
EX-ONDEROFFICIEREN

van de Krijgsmacht
AFDELING OOSTENDE

= = = = = = = 9°jaargang = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Nr 4/95 = = = = = = = = =
Vanwege de voorzitter: EEN OORLOGSVERHAAL
1995, het jaar van plechtigheden ter herinnering van het einde van
wereldoorlog II, 50 jaar geleden.
1995 is ook het jaar dat te Brussel een tentoonstelling gehouden wordt in
verband met de laatste oorlog 194O-1945, en dat de titel draagt : " Ik
was 20 in '45 ". Deze tentoonstelling lokte reeds een massa volk en is
de moeite waard te bezoeken.
Het is juist deze titel die mij aanzette, hier een kort verhaal, te
vertellen. Immers mijn oudste zus Denise behoorde tot diegene die kan
zeggen " Ik was 20 in het jaar 1945 ".
In de maand mei 1940 waren wij gevlucht uit Oostende voor de aanrukkende
Duitsers, zoals zoveel andere families wonende langsheen de Belgische kust.
Aan boord van een maalboot van de Oostende-Dover lijn werden wij onderweg
naar Engeland door een Duits vliegtuig gebombardeerd. Gelukkig voor allen
aan boord, werd het schip niet geraakt.
In Lenden toegekomen werden wij gehuisvest bij twee Engelse dames, dit in
de gemeente Tottenham. Tot einde 1940 beleefden wij de bombardementen mee
van Londen. De dagelijkse aanvallen op deze hoofdstad begonnen gewoonlijk
rond 18.00 uur om te eindigen in de vroege uurtjes van de daarop volgende
morgen. Mijn ouders besloten uiteindelijk verder te vluchten.
Toeval wilde dat mijn moeder in de eerste wereldoorlog ook was gevlucht met
haar ouders en 4 jaar had vertoefd in het zuiden van Engeland. Door
contactname met haar daar verblijvende vrienden besliste mijn ouders naar
het daar gelegen dorpje " Buckfast " te vertrekken in " South Devon ".
Het was daar dat de toekomst van mijn oudste zus beslist werd. Zij was toen
16 jaar en ging werken in de Coöperatief van het stadje " Buckfastleigh ",
op zo een halfuur te voet van waar wij de rest van de oorlog woonden. In
1945, toen 20 jaar, ging zij de week-ends gaan helpen in de Y.M.C.A. . Het
was in de Y.M.C.A. dat de militairen samenkwamen voor enige ontspanning.
Begin 1944 was de totale zuidkust van Engeland oververzadigd met militaire
kampen, ter voorbereiding van een mogelijke landing in Europa. Ik heb mijn
moeder die tijd dikwijls horen zeggen " 't is te hopen dat Denise geen
kennis krijgt met een Engelsman — zo ver van ons huis in Oostende ".
Het lot besliste er anders over. Op zekere dag kwam Denise thuis om haar
Amerikaanse militair voor te stellen. Harold Skaggs, toen 25 jaar oud was
van tegen SAN FRANCISCO - in de staat Califomia, U.S.A.. Hij was sergeant
in het 115de infanterie regiment en gelegerd niet ver van ons dorpje
Buckfast. Voor mijn zus Denise was de verlovingsperiode van korte duur want
sergeant Harold vertrok na een zestal weken met zijn eenheid om deel te
nemen aan de invasie van Europa.
Na te zijn geland in Normandie, enkele maanden verblijf in Antwerpen
belande hij in Berlijn . Toen eindigde de oorlog.
Voor ons betekende het einde van de oorlog , terugkeer naar Oostende en dit
na 5 jaar afwezigheid. Op 22 september 1945 trad mijn oudste zus in het
huwelijk met sergeant Harold Skaggs te Oostende.
Cm het verhaal kort te houden : Harold keerde vanuit Duitsland met zijn
eenheid naar de States terug. Denise verscheepte uit de Franse haven " Le
Havre " met een 500 tal gehuwde vrouwen van Amerikaanse militairen richting
de Verenigde Staten. De overtocht voor Denise duurde ongeveer 8 dagen per
boot en 5 dagen per spoor doorheen de U.S.A. van de Oost tot de Westkust.
Zoals het hoort bij alle mooie verhalen, Denise en Harold leven nu reeds 50
jaar gelukkig, omringd door hun 5 kinderen en kleinkinderen. Ze wonen te
Bodega Bay op een paar uur rijden vanuit San -Francisco. Cm te eindigen
wens ik hun op 22 september een memorabel GOUDEN JUBILEUM toe. Voor Harold
Skaggs, gewezen onderofficier van het Amerikaans leger, wens ik in naam van
onze Koninklijke Maatschappij van Ex-onderofficieren dank te zeggen, voor
zijn bijdrage in het herstel van de vrede in België en Europa.
A.BARDEN
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DE AKTIVITEITEN VAN ONZE VERENIGING.
1. Ledenvergaderingen.
Onze maandelijkse ledenvergaderingen gaan door op de 2de
donderdag van de maand, om 14.30u., in "Het Koninginnehof". Wie
moeilijk naar ons lokaal kan komen, kan een der bestuursleden
verwittigen. In overleg met de ganse bestuursploeg zal zal een
oplossing worden gezocht. Men kan de adressen en de
telefoonnummers van de leden van het bestuur vinden op de
achteromslag van dit nummer.

- Donderdag 12 OKT 95 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- spreekbeurt "De Nationale Bank" door de h. W. SMOUT,
- tombola en koffietafel.
- Donderdag 9 NOV 95 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- video-film "Het Noordzee-Aquarium" door de h. R. COELUS
voorzitter van de vriendenkring van het N.Z.A.,
- tombola en koffietafel.
- Donderdag 14 DEC 95 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- spreekbeurt "De Bevrijding van de Belgische Havens" door
ons lid J. DREESEN,
- tombola en koffietafel.
- Donderdag 11 JAN 96 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- nieuwjaarsreceptie opgeluisterd door passende muziek,
- bingo en tombola.
- Donderdag 8 FEB 96 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- spreekbeurt "De Krijgsmacht Nu" door Kol. HERTOGHE van de
Generale Staf,
- tombola en koffietafel.
- Donderdag 14 MAR 96 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- spreekbeurt "De Brandweer van Oostende" door Lt. SALLIAU van
het korps,
- tombola en koffietafel.
- Donderdag 11 APR 96 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- voordracht "Posters en Uitdrukkingen", 2de deel, door de h.
R. DESNERCK,
- tombola en koffietafel.
2. Etentjes in "Het Koninginnehof".
Afspraak om 12.30u., aan tafel omstreeks 13.00u. Gelegenheid tot
kaarten of bingo-spelen na de lunch.
In 1995 : 9 OKT, 30 OKT, 27 NOV en 18 DEC. (Onderlijnde datums
werden gewijzigd). In 1996 : 8 JAN, 29 JAN, 19 FEB, 11
MAR, l APR, 22 APR, 13 MEI,
3 JUN, 24 JUN, 15 JUL, 5 AUG, 26 AUG, 16 SEP, 7 OKT,
28 OKT, 25 NOV en 16 DEC.
Inschrijving : (059) 70 94 09.
-o-o-o-o-o-
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LEDENVERGADERING VAN 11 MEI 1995

De voorzitter opent de vergadering en vraagt de leden onze overledenen rechtstaand te herdenken.
Het verslag van de vorige vergadering wordt voorgelezen en goedgekeurd
.
De komende aktiviteiten worden in herinnering gebracht. De raad van
bestuur heeft beslist dat wij dit jaar niet zullen deelnemen aan de
feestelijkheden van de afdeling Tongeren. De gedane besparing zal
gebruikt worden om de nieuwjaarsreceptie van 1996, meer luister bij
te brengen.
De voorzitter verwelkomt de h. en mv. Gilbert DEWULF, voor de
eerste maal aanwezig in ons midden.
Feestleider geeft uitvoerig uitleg omtrent onze dagreis naar de
hoofdstad op 28 september 95. De Koninklijke Munt en Mini-Europa
worden bezocht. De prijs voor deelname beloopt 900fr., zonder
middagmaal (individueel te nemen in het Administratief Centrum van
het Ministerie van Volksgezondheid). Inschrijvingen worden ingewacht
tot 28 augustus 95.
John kondigt dan de geplande bezoeken aan die onder de leiding van
confr. Jean MOERMAN doorgaan. Zo zullen we naar de tentoonstelling
"LEOPOLD II-Urbanist" gaan en de "Atlantikwall" van het Domein
Raversijde bezoeken.
De gastspreker wordt voorgesteld : Chef-Loods LEGEIN die ons komt
spreken over "Het Loodswezen".
De h. LEGEIN is 21 jaar loods geweest en recent bevordert tot een
walfunctie.
Spreker gaat terug tot de 13e eeuw, toen vooral de Arabieren als
uitstekende zeevaarders bekend waren en vaak als loods in dienst
werden genomen. Ook ontdekkingsreiziger Marco POLO nam plaatselijke
zeemannen aan boord om de navigatie te vergemakkelijken.
Bij ons, op de kust van Vlaanderen, waren het de vissers die vanaf
de middeleeuwen hun diensten aanboden als loods.
In 1693,werd in de Zwinmonding,het aan boord nemen van een loods,
verplicht.
Sedert 1839 zijn er Belgische loodsen in het Nederlandse Vlissingen.
Dit was het gevolg van het traktaat tussen België en Nederland betreffende de toegang tot de Scheldemonding.
Het beloodsen van zeeschepen wordt heden voor 73% door Belgische en
voor 27% door Nederlandse loodsen waargenomen.
Verder heeft de h. LEGEIN het over de voorwaarden om loods te worden
en geeft een beschrijving van het loodsenwerk. Ook het loodsen per
helicopter en de verschillende categorieën van loodsen komen aan de
beurt.
Het werd een boeiende uiteenzetting eindigend met verschillende
vragen van de aanwezige ex-onderofficieren. Van confr. F. PUYSTIENS
onthouden we : "Mag men een loods in het zakje doen blazen?".
De traditionele fles van bedanking werd de h. LEGEIN ter hand gesteld, met een woord van welverdiende dank.
Toen was het pannekoeken en wafels smullen en lotjes kopen voor de
tombola.
Mv. G. DEWULF won de hoofdprijs!
Einde van de bijeenkomst omstreeks 17.15U.
-o-o-o-o-
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LEDENVERGADERING VAN 8 JUNI 1993.
Bij zonnig weer, begint de 6de vergadering van 1995, met een woord
van welkom van de voorzitter en één minuut stilte ter nagedachtenis
van de overleden leden.
Het verslag van de vorige vergadering wordt voorgelezen en zonder
aanmerkingen goedgekeurd.
De voorzitter overloopt even de 3de uitgave van "De Klaroen" en
vestigt de aandacht op :
- de ledenvergadering van 11 JAN 96 - iets "speciaals";
- de reeds vastgelegde spreekbeurten voor het begin van 1996 :
- "De Krijgsmacht Nu" en "De Brandweer van Oostende";
- de bezoeken onder leiding van confr.J. M0ERMAN :
- "LEOPOLD II-Urbanist" en "Atlantikwall".
De aktiviteiten voor de komende maanden werden even herhaald.
Binnenkort (?) zal ons lokaal worden uitgebreid, mits beslissing van
het Provinciebestuur.
Door confr. Y. VANSTEENE werd een suggestie gedaan met betrekking
tot de teksten van "De Klaroen". Het bestuur is van oordeel dat ons
tijdschrift geen "VOX" mag worden.
De h. en mv. Gaston PYRA (sympathisanten) worden aan de vergadering
voorgesteld.
Confr. J. SOMERS dankt de leden, in het bijzonder mv. VERLEURE, voor
het verzamelen van theezakjes, voor de hobbyclub en de school in
Oudenburg. Enkele voorbeelden van menukaarten (hobbyclub) werden aan
de leden getoond.
104 Enthousiaste aanwezigen namen deel aan de "Bingo". 18 Winnaars
gingen met een prijs naar huis.
Daarna volgde een babbeluurtje, vooraleer de pannekoeken en wafels
aan te vallen.
Mv. CUYPERS had de handen vol om de loten aan de man/vrouw te
brengen. Verschillende leden gingen met meerdere prijzen van de
tombola naar
huis. Geen namen!
Om 17.25u. werd de vergadering opgeheven.
Allen werden een goed verlof gewenst en tot weerzien in september.
SCHOOLFEEST BIJ 2SOO/ZEDELGEM.

't Was aangenaam weer : niet te warm, niet te koud; iedereen voelde zich goed en
dus was er een aangename sfeer onder de bezoekers en bij de leerlingen. Stipt om
11.00u. begon de parade, opgeluisterd door de muziekkapel van de Z.M.
Na de begroeting door de Korpscommandant, werden de ere-genodigden voorgesteld.
Vervolgens kwamen de laureaten aan de beurt om hun prijs, toegekend voor de geleverde inspanningen gedurende het schooljaar 94-95, in ontvangst te nemen. Onze
kandidaat was Torn CASIER, grote slanke jongeman wonende te Aartrijke. Hij was zeer
opgetogen met de prijs van de Koninklijke Maatschappij der Ex-onderofficieren van
Oostende, voor Lichamelijke Opvoeding en Sport. "Deze komt op een ereplaats in
mijn kamer", verklaarde hij.
Daarna kwam de fantasie-drill, voorgesteld onder de leiding van de bij ons gekende Korpsadjudant, ADC. W. HOPPE. Dan volgde een sportvoorstelling en sprongen
de para's. Zij lieten zich sierlijk neervallen op het oefenplein. Commando's
daalden vanuit een helicopter langs een kabel op het terrein. Door de
luchtverplaatsing van de rotors werden enkele tenten "op niet reglementaire
wijze" opgeplooid.
Na het afmarcheren van de troepen waren de receptie en de barbecue aan de beurt.
Wie geluk had kon meevliegen met de zeer bekende "Augusta". Voor de jeugd waren er
ook ritjes met de Leopard tank voorzien. Enorm succes en lange wachttijden. De
tentoonstelling van militair materieel kende ruime belangstelling. Dank aan allen
van 2SOO die zich hebben ingespannen om deze dag te doen slagen!
T. DEHAEMERS.

5.
DE BELGISCH - NEDERLANDSE MIJNBESTRIJDINGSSCHOOL_te_OOSTENDE
Op 29 juni 1995 had te Oostende de directeurswisseling plaats van de
Belgisch -Nederlandse Mijnbestrijdingsschool.
Ingevolge een bilaterale overeenkomst tussen België en Nederland
worden sedert l april 1965 de opleidingen in de mijnenbestrijding
voor de Belgische Zeemacht en de Koninklijke Nederlandse marine
gezamenlijk gegeven bij de Mijnenbestrijdingsschool te Oostende.
Er is bepaald dat de funkties van " Directeur " en " Hoofd
Opleidingen " afwisselend door een Belgisch of een Nederlands
hoofdofficier zullen worden bekleed.
De funktie van Directeur. werd sedert 23 augustus 1994 bekleed door
Kapitein-ter-zee H.BODEN.
In overeenstemming met dit Belgisch-Nederlands akkoord werd vanaf
29 juni 1995 een Hoofdofficier van de Koninklijke marine, Kapitein
ter zee J.VAN ITERSON met de funktie van Directeur belast.
Het was de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten, Vice-Admiraal N.W.G.
BUIS die hem namens de betrokken Ministers van Landsverdediging en
Defensie, met deze bestuurs-funktie beklede.
De Bevelhebber der Zeestrijdkrachten Vice-Admiraal N.W.G. BUIS , zat
de plechtigheid voor.
De mijnenbestrijdingsschool heeft als opdracht opleiding en
training te geven aan het personeel van de Belgische Zee1 macht en de
Koninklijke marine. De faciliteiten van de school staan echter ook
ter beschikking van de andere NAVO -landen.
Het opleidings- en trainingskader bestaat uit achttien officieren en
dertig onderofficieren. Zij onderwijzen de techniek en taktiek van
het bestrijden van zeemijnen aan meer dan duizend man vlootpersoneel
per jaar. Behalve Belgen en Nederlanders zijn bij dit aantal
inbegrepen het personeel van al de marines van onze NAVObondgenoten. Lessen worden gegeven in de Nederlandse, Franse en
Engelse taal.
De voornaamste afdelingen van de school zijn :
- de afdeling opleiding en training.
- De afdeling MOST - Minewarfare Operational Sea Test - waar de
operationele
paraatheid van mijnenbestrijdingsvaartuigen wordt geëvalueerd.
- Het Korps dat logistieke en administratieve steun verleent en
instaat voor
het binationaal financieel beheer.
Regelmatige bezoeken van Duitse, Franse, Engelse, Nederlandse en
Belgische mijnen-bestrijdingsschepen en flottieljes voor training
waarborgen een goede uitwisseling van theorie en praktijk. Begin
1994 werd een gloednieuwe mijnenbestrijdingssimulator in gebruik
genomen.
De wapenspreuk van de school "NON OSTENTO.SED OSTENDO" - ik praal
niet met mijn kennis, ik onderwijs slechts - wijst ook naar de
gastvrijheid welke door de stad Oostende aan de vele leerlingen
wordt geboden. Dat zovele landen gebruik maken van dit instituut
getuigt van haar degelijkheid.
In het schooljaar 1994-1995 maakten volgende landen gebruik van de
aangeboden
vormingen :
BELGIE
NEDERLAND
CANADA
DENEMARKEN
FRANKRIJK
GR. BRITTANIE
DUITSLAND
VERENIGDE
STATEN
SPANJE
ITALIË
NOORWEGEN
TURKIJE
AUSTRALIË
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6.

Kapitein ter zee J.VAN ITERSON werd geboren op 23 oktober 1945 te Hengelo
(0). In 1965 werd hij geïnstalleerd als Adelborst en in augustus 1968
benoemd tot officier. Er volgde een stageperiode aan boord van het
stationsschip van de Nederlandse Antillen, de onderzeebootjager
Hr.Ms.AMSTERDAM, en het hydrografisch opnemingsvaartuig Hr.Ms.LUYMES en
daarna het vijfde studiejaar op het KIM. In 1970 werd hij bij de
Mijnendienst geplaatst als mijnenjachtofficier op de enige mijnenjager die
de Koninklijke marine toen bezat : Hr.Ms.DOKKUM. Na het volgen van de
commandantencursus bij "EGUERMIN", werd hij commandant van respectievelijk
Hr.Ms.VAN DER WELL (MSI) en Hr.Ms.GIETHOORN (MSO).
In 1975 werd de opleiding tot Stafofficier mijnenbestrijding gevolgd bij
"EGUERMIN", waarna hij het commando over tal van mijnenbestrijdingsschepen
en -divisies heeft gevoerd. In 1980-1982 werd , deels bij het KIM en deels
bij de Technische Universiteit Delft, de studie " Meer uitgebreide kennis
Wapentechniek" gevolgd. Na wederom het commando over diverse
Mijnenbestrijdingseenheden te hebben gevoerd, werd hij belast met het van
de werf halen, proefvaren en indienst-stellen van Hr.Ms.DELFZIJL, waarmee
hij samen met Hr.Ms.ALKMAAR, ook de operationele evaluatie van de huidige
Alkmaar-klasse uitvoerde.

7.
Na een plaatsing bij de Directie Materieel van de Koninklijke marine
werden de functies van Eerste officier van Hr.Ms.ABRAHAM CRIJNSSEN
en Hr.Ms. EVERTSEN en commandant van Hr.Ms.EVERTSEN vervuld, waarna
in 1987 een rentree bij de Mijnendienst werd gemaakt als Commandant
van het Mijnenbestrijdingsflottielje 3. In 1988 verbleef hij een
half jaar in het Midden-Oosten als Attaché verbonden aan de
Nederlandse Ambassade te Ruwi (in de Sultanaat Oman), ter
ondersteuning van de in de Perzische Golf opererende KM-eenheden.
In 1989 werd hij als plv.hoofd van de Afdeling Evaluatie en
Effectiviteit geplaatst bij de Staf van de Commandant der Zeemacht
in Nederland te Den Helder en daarna bij de Marine Staf te Den Haag
als plv. hoofd van de Afdeling Organisatie en Personele
Behoeftestelling. In augustus 1993 werd hij geplaatst bij "EGUERMIN"
in de functie van Hoofd van de afdeling Onderwijs en Training.
Hij is gehuwd en had drie dochters, waarvan de oudste in
1994 is overleden. Het gezin woont in Amersfoort
(Nederland).
oooooooooooooooooooooooo
Ons bezoek aan de tentoonstelling "Leopold II - Urbanist" te
Oostende.
Leopold II was niet alleen de Koning die ons land een kolonie
schonk, maar hij zorgde ervoor dat onze stad beschikt over mooie
parken, brede toevoerwegen en prachtige gebouwen en pleinen.
Zoals afgesproken kwam men te samen op 13 juli aan de Koninklijke
Stallen. De weergoden waren ons te gunstig want die namiddag was
het meer dan 30° C. Onze gids was confrater Jean MOERMAN,
gediplomeerde gids van de vereniging " de Lange Nelle".
Op weg naar de Koninklijke Galerijen op de zeedijk, werd
verschillende keer
halte gehouden om uitleg te geven over de bezienswaardigheden.
Zo vernamen wij dat de twee squares nl. Square Stefanie en Square
Clementine>de
naam droegen van twee van de dochters van Leopold II.
Dat deze squares gebouwd werden op opgevulde moerassige grond. Dat
ze omringd
werden met prachtige huizen bestemd voor de welstellende burgerij.
Het verkeerspunt " Petit Paris " was toen de samenkomst van de brede
toevoerwegen tot Oostende, dit vanuit de richting "Rijsel"
(Torhoutsesteenweg) en de richting " De Panne "
(Nieuwpoortsesteenweg)., waar de paardenaflossing gebeurde van de
toestromende koetsen.
Koning Leopold II zorgde voor de aanleg van het Maria—
Hendrikapark, de Squares, de Venetiaanse Gaanderijen, het
Koningspark, en noem maar op.
Toegekomen aan de Koninklijke Gallerijen, werd men rondgeleid
doorheen de tentoonstellingsruimten .
Het eerste deel was gewijd aan allerhande gedetailleerde plannen
van gans onze kust, vanaf De Panne tot Knokke.
Het tweede deel toonde de bouwplannen van enkele grote constructies
te Brussel gemaakt door verschillende belangrijke architecten. Zo
kon men tekeningen bezichtigen van binnen en buitenwerken aan : het
Koninklijk Paleis, de Koninklijke serre's, de Terveurenlaan, het
Koloniaal museum, enz.
Op het einde van het bezoek, die meer dan 3 uur had geduurd, werd
onze gids bedankt door onze voorzitter. Wij allen hadden weer iets
bijgeleerd over onze stad.
Na deze hete namiddag waren wij allen toe aan een fris drankje.
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KONINGSDAG : Zaterdag 18 NOV 95.
Het feest bij uitstek voor de Ex-onderofficieren van Oostende,
kondigt zich reeds aan. Een feest om niet te missen !
Wij vieren KONINGSDAG op Zaterdag 18 November 1995 met een
traditioneel programma.
- ll.00u.
: Eucharistieviering in de St.Petrus- en Pauluskerk.
- 12.30u.
: Aperitief met toast aan de Koning in "Het
Koninginnehof".
- 13.00u.
: Feestmaaltijd.
Menu :
- Aperitief aangeboden door "Het Koninginnehof",
(schuimwijn of fruitsap); zie ook 12.30u.;
- Kroketten met drie kaassoorten en garnituur;
- Romig soepje met kervel;
- Varkenshaasje met gestoofde appeltjes en Brussels lof
- Dame blanche;
- Biscuittaart;
- Koffie.
De dranken zijn niet inbegrepen maar aangepaste wijnen worden aan
democratische prijzen beschikbaar gesteld :
- Fles wijn : 300fr.
- Glas wijn : 50fr.
Tijdens het banket wordt aangepaste muziek gespeeld door het
orkest "The Love Stars" en er wordt ten dans geleid. Tombola !
Aan de rechthebbende leden wordt het ereteken van de federatie
(Medaille van de Ex-onderofficier), opgespeld.
Voor deelname aan het feestmaal werd de prijs vastgesteld op
975fr. per persoon.
Gezien het aantal plaatsen beperkt is, wordt gevraagd tijdig in
te schrijven door storting, overschrijving of contante betaling bij
de penningmeester. Uiterste datum : 3 November 1995.
Ter herinnering ons rekeningnummer :
000-0146912-54 Koninklijke
Maatschappij der Ex-onderofficieren van Oostende, 21 Nieuwlandstraat
8400 Oostende. Penningmeester T. DEHAEMERS zal op de vergaderingen
ter beschikking zijn voor diegenen die wensen contant te betalen.
De deelnemers aan het banket worden gevraagd, welke ook de wijze
van betaling weze, de strook onderaan in te vullen en aan de
penningmeester te sturen : T. DEHAEMERS, 21 Nieuwlandstraat, 8400
Oostende.
Zorg dat je er bij bent !
Ik ondergetekende ………………………………………….. wens deel te
nemen aan het banket van "KONINGSDAG" op 18 November 1995.
Hij zal vergezeld zijn van … personen. Er zijn .. dames
in het gezelschap. Er is één dame(1),
Ik betaal heden per overschrijving - storting - contant aan de
penningmeester (1), de som van 975fr. X ... =
(Handtekening)
(1) : Schrappen wat niet van toepassing is.

9.
LACHEN MAG OOK!

Het Grote Misverstand.
Twee dames besloten hun vakantie naar Engeland te plannen. Daar zij
in een krant een advertentie lazen over een vakantie in Winchester,
schreven zij een brief aan het adres dat in de krant vermeld stond.
Spoedig daarop ontvingen zij een antwoord.
De beschrijving van het dorpje en de omgeving, van de uitstappen en
de hotelaccomodatie was zéér volledig.... echter er ontbrak één ding
: er stond niet in of er wel een W.C. in het pension was. Daarom
schreven zij een brief aan de pensionhoudster met de vraag of er een
W.C. aanwezig was.
Helaas....de dame van het pension wist niet wat de letters W.C.
betekenden; ook de onderwijzer van het dorp kon geen antwoord geven.
Gelukkig wist mijnheer pastoor wel raad en hij verklaarde dat W.C.
"Wood Chapel" of "Woud-kapel", of kapel in het woud betekent. De
pensionhoudster, zeer blij met het antwoord van mr. pastoor, schreef
aan de dames een brief.
ooooooooooooooooo
Mijne Dames,
In antwoord op uw schrijven, kunnen wij tot uw geruststelling melden
dat wij in het bezit zijn van een W.C. die er zeer keurig uitziet.
Deze W.C. bevindt zich in het bos, ongeveer een half uurtje van
ons pension en dus zeer rustig gelegen met plaats voor ongeveer 60
personen. De zittingen zijn van eerste klas leder voorzien .
De W.C. is alleen open op vrijdag. De bijeenkomst is om 18.00u.
stipt. Men wordt verzocht op tijd aanwezig te zijn en direct te gaan
zitten zodat iedereen tegelijk kan beginnen. Ter begeleiding is er
een goed orgeltje aanwezig. De orgelist doet teken en één persoon
begint zodat de anderen direct kunnen invallen.
Tijdens de dienst blijft iedereen zitten daar heen en weer
geschuifel zeer hinderlijk werkt en de dienst stoort. Er wordt ook
gelijk geëindigd.
Als men kledingstukken wenst uit te doen kan men deze afgeven voor
men de W.C. betreedt, zodat men zonder enig geruis kan gaan zitten.
Ik hoef er u natuurlijk niet op te wijzen dat de W.C. zo rein
mogelijk moet gehouden worden, het papier dat men bij de ingang
ontvangt, moet netjes gehouden worden zodat men bij het verlaten van
de W.C., het terug kan afgeven.
Eventuele snippers moet men in zijn tasje bijhouden.
In de hoop dat u ook onze W.C. zult bezoeken, groeten wij u alvast.
De pensionhoudster,
(T. DEHAEMERS)

oooooooooooooooooooo
LIDMAATSCHAP VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ EX-ONDEROFFICIEREN.

Gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht, (beroeps-, aanvullingsen reserve-onderofficieren), kunnen lid worden van onze vereniging,
de oudste vaderlandslievende van Oostende (1887).
Vraag een der bestuursleden om een "Aanvraag Tot Lidmaatschap".
Jaarlijks lidgeld : 275fr. voor alleenstaanden en 300fr. voor
echtparen en gelijkgestelden.
Ons rekeningnummer : 000-0146912, K.M. Ex-onderofficieren, Nieuwlandstraat 21, 8400 Oostende.
-o-o-o-o-o9.

10.

HET

ELECTRONISCH

GELDVERKEER.

Het elektronisch geldverkeer.
Banksys, een naamloze vennootschap waarvan de meeste Belgische banken aandeelhouder zijn is een onderneming die professionelen over de hele wereld erkend
als één van de meest deskundige op het gebied van elektronisch geldverkeer en
de hiermee samengaande beveiliging.
Het grote publiek-de verbruiker-kent Banksys inderdaad doorheen haar
basisaktiviteit die het mogelijk maakt geld uit de muur te halen en met een
betaalkaart op een elektronische betaalterminal een tankbeurt of aankopen te
betalen.
De twee oude merknamen, Bancontact en Mister Cash, zeer gekend door het publiek,
blijven voorlopig behouden maar werden samengebracht in één logo - Banksys.
Betaling met Bancontact/MisterCash heeft zijn efficiëntie nu al een aantal jaren bewezen. Toch houdt het beperkingen in voor betalingen van kleine bedragen,
omdat er een vaste kost is per transaktie voor de handelaar. Daarom vraagt de
markt om een nieuwe betaalwijze, aangepast aan kleine bedragen en snel, die de
handelaar dezelfde garantie biedt bij de betalingen als het geval is met
Banksys,
De Belgische bankwereld heeft het projekt " elektronische portemonnee" toevertrouwd aan Banksys.
Het is de bedoeling dat PROTON kleingeld en cheques met lage waarde gaat
vervangen; hij is bestemd voor betaling in buurtwinkels, verkoopautomaten,
parkeerplaatsen, ticketverkoop, openbaar vervoer, publieke telefoons en
verschillende ambulante aktiviteiten (taxi's, markten, enz.)

De werking van PROTON

De handelaar voert
het te betalen
bedrag in op de
C-ZAM terminal

De klant stopt
gewoon zijn kaart
in de terminal...

... en drukt op
OK om de
transaktie te
valideren

De banken verdelen Proton. De "elektronische
portemonnee" is beschikbaar op een
microprocessorkaart, die "elektronische franken"
opslaat en geen penningen of eenheden zoals
bijvoorbeeld een telefoonkaart doet.
Proton kan herladen worden aan bankloketten, of
via geldautomaten (ATM's), of via speciale
terminals die hoofdzakelijk in de hallen van
bankagentschappen zullen staan. Herladen gebeurt
"online", met real time kontrole van het bedrag
beschikbaar op de bankrekening en de geheime kode
van de kaarthouder. Bij een herlading worden
"elektronische franken" van de bankrekening
opgevraagd en opgeslagen in de microprocessor van
Proton.
Bij een betaling worden "elektronische franken"
getransfereerd van de Proton naar de terminal van
de dienstverlener. Aangezien het hier om kleine
bedragen gaat en voor de snelheid en het gemak
moet geen geheime kode gebruikt worden bij een
aankoop.
Iedereen kan een Proton kaart krijgen in zijn
bank. Omdat er geen geheime kode bij gebruikt
wordt, kan de oorspronkelijke kaarthouder ze aan
om het even wie uitlenen. Er staat geen
leeftijdsgrens op het gebruik van Proton. Net
zoals voor cash geld kan die grens verschillen
afhankelijk van de geldende regels binnen het
gezin. Vooral studenten zijn sterk geïnteresseerd
in Proton.
De kaarthouder moet op zijn Proton letten zoals hij
op kontant geld let. Verloren of gestolen
kaarten worden niet terugbetaald en kunnen
onvermijdelijk door om het even wie gebruikt worden
voor aankopen
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De Koninklijke Technische School
van de LUCHTMACHT.
De Koninklijke Technische School van de Luchtmacht van Saffraanberg omvat twee grote delen. De hoger secundaire technische school
is de eerste component. Daar kunnen de leerlingen een officieel A2diploma behalen dat toegang verleent tot het hoger onderwijs.
Zij die vóór hun debuut in het leger al een A2-getuigschrift op
zak hadden, kunnen er een aanvullend jaar A2C volgen.
De tweede component is de wapenschool van de Luchtmacht. De Technische School telt zowel Franstalige als Nederlandstalige leerlingen van beide sexen. De kandidaten-onderofficieren krijgen er
een technische basisvorming en worden van bij het begin betaald. De
opleiding bestaat uit 4 fases :
- een basisvorming,
- een specialisatie,
- een stage in de eenheid,
- een continue vorming.
Alle kandidaten behorend tot de drie machten, krijgen eerst een
basisvorming. Op het programma staan cursussen algemeen onderwijs,
(talen, wetenschappen, geschiedenis,...), technische vakken
(electriciteit, electronica, vliegtuigmotoren, aërodynamica,...),
sport en militair onderricht.
De A2-cyclus (niveau 3+) stemt overeen met de derde graad in het
secundair technisch onderwijs (5de en 6de leerjaar). De leerlingen
die slagen krijgen een diploma van secundair technisch onderwijs,
gehomologeerd door hun respectievelijke Gemeenschap.
De A2C-vorming (niveau 2) is een kwalificatie jaar na de secundaire
studies. Hoewel dit in het industrieel burgermilieu gewaardeerd
wordt en goed aangeschreven staat, geeft het geen recht op een
bijkomend diploma.
De kandidaten-onderofficieren van de Luchtmacht en van het Lichte
Vliegwezen van de Landmacht volgen de specialisatie-fase in
Saffraanberg. De andere technici in spe volgen de
specialisatiecursus in de wapenscholen van hun eigen macht.
Nadat de leerling(e) de specialisatievorming met succes beëindigd
heeft, loopt hij of zij stage in een operationele eenheid of in een
technische steuneenheid. Bovendien zal de onderofficiertechnicus in
de loop van zijn carrière nog verscheidene cursussen volgen :
bevorderingscursussen, een opfrissing, een vervolmakingscursus, ...
De Koninklijke Technische School leidt specialisten op voor de 3
machten in verschillende domeinen. Voor de Luchtmacht vormt zij
technici-specialisten in vliegtuigmotoren of structuren. Voor de
Land- en Zeemacht worden specialisten gevormd in turbomotoren van
heli's en in helicopterrompen. De specialisatie 'electriciteit sterkstroom' omvat electro-mechanica en bewapening. Deze richting
levert electromecaniciens (voor vliegtuig, heli of vaste installaties) en wapenmakers (munitievernieuwers, ontmijners, herstellers)
af aan de drie machten. Verder zijn er nog de richtingen radioradar,
telecommunicatie en electronica en de specialisatie met operationeel
karakter die alleen voor de kandidaten van de Luchtmacht open staan:
luchtvaartcontrole, informatica en meteo.
De leerlingen staan 's morgens op om Oó.OOu. Ontbijt om 07.00u. en
karweien van 07.30u. tot 08.00u. De lessen beginnen om 08.20u. en
eindigen om 18 of 19.00u. Middagmaal om 12.00u. Na het avondmaal om
19.00u. is er verplichte studie. Appel om 22.00u. en lichten uit om
22.30u. Het klinkt ons allemaal wel bekend!
(VOX)

12.
WERELD RADIO-ONTVANGERS.
Voorwoord. Als ge met verlof gaat naar het buitenland is het
steeds prettig te weten wat er zo allemaal in het
moederland gebeurd : het weer, de uitslag van uw
favoriete ploeg, hoe de Lotto-bolletjes hebben gerold
en nog vele andere nieuwtjes. Dit kunt ge allemaal
vernemen als ge over een goede wereld-radioontvanger
beschikt.
Wereldomroepen in België.
Hoe eigenaardig het ook moge klinken, ons land beschikt maar over
één wereldomroep uitzender. Het is Radio Vlaanderen Internationaal,
afgekort R.V.I. Sinds 1945 maakt hij deel uit van de B.R.T. netten.
De antennen van R.V.I. staan opgesteld op een hoogvlakte te Waver.
Van daaruit sturen zij, in verschillende talen,- onafgebroken, van
07.00u. tot 24.00u., hun programma's uit naar de luisteraars van
alle werelddelen van moeder aarde.

Europa krijgt nochtans extra aandacht omdat daar de meeste Belgen
verblijven, zowel voor korte of langere periodes. Om grote afstanden
te overbruggen, zendt R.V.I. in hoofdzaak uit op de korte golf,
(K.G.). Op korte afstanden, minder dan lOOOkm., volstaat een gewone
radio : korte golf, middengolf, lange golf, ook uw auto-radio kan
het aan.
De keuze van een wereld radio-ontvanger.
De industrie heeft gezorgd voor een brede waaier van speciale wereld
radio-ontvangers, van de meest verfijnde up-to-date toestellen,tot
de meer simpele uitvoeringen van dergelijk toestel. Sommige zijn
kleine meeneem radiotjes, die naast de zonnebril, een plaats vinden
in de handtas.
Koop liefst geen toestel waarvan de afstemming voorzien is van een
bewegende afstemnaald of wijzer,achter een doorzichtige afstemschaal
want, op de korte golf is de perfekte afstemming moeilijk te verwezenlijken op dergelijke toestellen.
Digitale afstemming is nu te verkiezen : met een druk op de knop
wordt de gekozen zender,direct en precies, electronisch afgelezen.
Gedaan met zoeken en aan knoppen draaien. Deze digitale ontvangers
zijn doorgaans iets duurder maar, gemak wordt betaald! Er zijn
toestellen in de handel waarmee tien, twintig of meer zenders direct
kunnen ontvangen worden,door op een knopje te drukken.
Op wat gelet bij de aankoop.
Uw toestel moet minstens de 49, 31 en 25 meterband kunnen ontvangen.
Dit stemt overeen met 6,9, en 11 MHZ (megahetz).
Voor ontvangst van buitenlandse zenders is bovendien de 19,16 en 13
meterbanden nodig, (15,17,21 MHZ).
Hoe meer korte golfbanden op uw ontvanger, hoe beter kan worden afgestemd .
Voeding.
Het toestel moet zowel op netvoeding als op batterijen kunnen
werken. Batterijen zijn duur bij aankoop en hebben geen lange
levensduur, maar, ze hebben het voordeel dat ge uw toestel overal
kunt meenemen. In dien uw toestel voor lange duur niet wordt
gebruikt, dan is het raadzaam de batterijen uit het toestel te
verwijderen en ze te testen bij het opnieuw in gebruiknemen. Een
batterij van l,5volt is uitgeput bij l,4volt, dus vernieuwen, een
batterij van 9volt is normaal beneden 8,4volt niet meer te
gebruiken. Spaar uw batterijen en gebruik zoveel mogelijk
netvoeding.
De beste plaats voor radio en antenne.
De ontvangst op K.G. is soms zeer wisselvallig en grillig, vaak afhankelijk van lokale omstandigheden.
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Motorhomes, caravans, gebouwen met stalen geraamten kunnen radiogolven verzwakken.
Plaats daarom uw radio buiten als het kan : op open terras, bij
het open venster en zoveel mogelijk aan de kant van het gebouw
dat naar Brussel gericht is. In Zuid-Europa is dit doorgaans de
noordzijde.
Binnenhuis heeft de loutere nabijheid van electriciteits- of
telefoonleidingen soms een gunstige invloed, soms kunnen deze ook
storingen veroorzaken. Experimenteer daarom tot u de meest
geschikte plaats gevonden hebt.
Wat antennes betreft.
Elk toestel is uitgerust met één of meer ingebouwde antennes.
Voor middengolf ontvangst zit meestal een korte staafantenne
verwerkt in de lengte van het toestel. Deze antenne is meestal
"richting-gevoelig" . Door uw toestel te draaien kunt u
vaststellen in welke stand u de beste ontvangst hebt. Voor
kortegolf ontvangst kunt u best de telescoop-antenne maximaal
uitschuiven en vertikaal opstellen .
Vaak is het nuttig op de antenne-ingang (aangeduid als Y) een
bij-kor.snde antenne aan te sluiten. Een eenvoudige extra antenne
kan bestaan uit 5 tot 20 meter soepele koperdraad van Imm dikte,
die u zo hoog mogelijk en op enige afstand van grote obstakels
ophangt. Is er geen antenne ingang, draai dan het uiteinde van de
antennedraad enkele keren stevig rond de telescoop-antenne, dit
kan u in vele gevallen een sterkere ontvangst bezorgen.
In geval van onweder (bliksem), is het raadzaam deze extra
antenne van het toestel te verwijderen.
Meer inlichtingen.
Wie schrijft naar onderstaand adres :
Radio Vlaanderen Internationaal,
Postbus 26,
B-1000
BRUSSEL.
ontvangt volledig kosteloos :
a. Een lijst van toestellen met gegevens omtrent fabrikanten en
invoerders van draagbare kortegolfontvangers.
b.

Lidmaatschap van de radio-omroep R.V.I. en u krijgt regel
matig het radio-programmaboekje toegestuurd, bevattende
allerlei wetenswaardige luisterrubrieken.
Hiermede hoop ik, met deze korte toelichting, de lezer wat
wegwijs gemaakt te hebben op het domein van de kortegolfontvangers.
Ik wens u veel luistergenot.
Met dank aan R.V.I. voor dokumentatie.
Frans PUYSTIENS. (Tel. 059/32 28 34)
-o-o-o-o-o-
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IN MEMORIAM.

René VAN AERDE.
Te Oostende is op 30 juli 1995, René VAN AERDE overleden. Hij
werd te Zaffelare geboren op l september 1937 en was Ie
Meester Chef Z.iï. op rust.
Velen van ons herinneren zich zijn warme aangename stem waarmee
hij de muziekstukken aankondigde, bij de concerten van de
Muziekkapel van de Zeemacht en van de Koninklijke Stadsharmonie.
René was lid van onze K.M. sedert 1986 (nr.664) en een zeer gewaardeerd collega en vriend.
Hij werd ten grave gedragen op vrijdag 4 augustus 95 in de SintJozefskerk. Talrijke ex-onderofficieren waren aanwezig met de
voorzitter en het vaandel van onze vereniging.
Aan Mvr. Cecilia VER EECKE en de familie nogmaals onze innige
deelneming in het zwaar verlies dat hen treft.
André DENBLIJDEN.
André DENBLIJDEN is op 6 augustus 1995 te Gent (U.Z.) overleden. Hij
werd geboren te Woumen op l december 1930 en was Ie Meester Chef bij
de Z.M. op rust. Hij vervoegde de rangen van de Exonderofficieren van de Krijgsmacht in 1991 (nr.700).
André was een uitstekend collega en vriend. Hij was
graag onder ons en hield van een praatje en de gewone
kleine dingen in het leven. Niets was teveel als hij
iets kon doen om een vriend te plezieren. André
DENBLIJDEN woonde in De Haan en werd aldaar, in de
Sint-Monicakerk, uitgeleide gedaan op 6 augustus 95, Een
afvaardiging van ons bestuur met vaandel, samen met
vele oud collega's, woonden de plechtigheid bij.
Wij bieden Mvr. Denise JOOLE, kinderen en de ganse familie, onze
innige deelneming aan.
Mv. Palmyre FAVOREEL.
Te Oostende is op 19 juli 1995, mevr. Palmyre FAVOREEL overleden.
Zij werd te Menen geboren op 10 april 1902.
Mv. P. FAVOREEL, weduwe van de h. Romain CRITS is de moeder en
schoonmoeder van confrater Maurice en Paula DEJONCKHEERE-CRITS
en van mv. Jacqueline CRITS weduwe van Joseph BOGHMANS.
Een afvaardiging van het bestuur onder leiding van de voorzitter
was op de uitvaartplechtigheid aanwezig.
Onze innige deelneming aan de families.
Hebt u het ook moeilijk met de afkortingen in gebruik
bij de tussenkomsten van UNO- en NAVO-eenheden?
Een korte opsomming.
U.N.P.F.
U.N.
Peace Forces.
UNPROFOR
U.N. Protection
Force.
U.N.P.A.
U.N.
Protected Area.
U.N.C.R.O. U.N. Confidence
Restoration
Operation.
U.N.H.C.R. U.N.
High Commission for Refugees.
U.N.PREDEP. U . N .
Preventive Deployment Force.
BELBAT
Belgisch Bataljon in Ex-Joegoslavië.
BELCON
Belgian
Contingent
Office.
BEBUD
Belgian Budget Office.
N.S.E.
National
Support
Element.
MOVING STAR: Belgische transportcompagnie in Bosnië
BARANJE
: streek in ex-Joegoslavië waar de
Belgische blauwhelmen gelegerd
zijn.
-o-o-o-o-

