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Bij het Verscheiden van
Voorzitter-ter-Ere Octave DEFOOR.
Voorzitter-ter-ere Octave DEFOOR is op 19 DEC
1999 overleden. Hij werd 95 jaar. Graag hadden wij hem
de magische kaap van 100 zien bereiken, maar het heeft
niet mogen zijn. Met het vaandel, de voorzitter, het
bestuur en vele leden werd hij op 27 DEC ten grave
gedragen. Octave (Octaaf) was een veelzijdig man vooral
bekommerd om het West-Vlaams toneel en de K.M. der
Ex-Onderofficieren van Oostende. Hij was voorzitter
van 1981 tot 1989 toen hij 85 jaar, de niet gemakkelijke
taak aan André BAROEN doorgaf.
Hij heeft de Maatschappij uit een diep dal gehaald. Door
de slechte gezondheidstoestand van André
DERYCKERE, zijn voorganger, was het nodig dat de
vereniging een krachtige persoonlijkheid
aan het roer kreeg. Met DEFOOR was het raak : hij was
vooruitstrevend, klaarziend, optimistisch en zeer begaan
met de Maatschappij en haar leden. Hij zette zich bij zijn aanstelling meteen in voor
een verjonging van het bestuur en slaagde op deze wijze de heropstanding van de
vereniging te verwezenlijken. Vanaf toen ging de Koninklijke Maatschappij de culturele
toer op en is men gestart met de maandelijkse bijeenkomsten, etentjes en reizen zoals
wij ze nu nog kennen.
Het tot stand komen van "De Klaroen", de viering van het eeuwfeest in 1987 en de
stichting van onze prijs voor de beste leerling in de L.O. en de Sport bij de K.S.0.0. van
Zedelgem, zijn belangrijke verwezenlijkingen onder zijn beleid.
Vooral ons tijdschrift, "ons boekje" zoals hij het graag noemde, was voor hem, man van
het geschreven en gesproken woord, een mijlpaal in de geschiedenis van de Oostendse
"Ex-en". Hij gaf steeds zijn volle steun aan DREESEN en VAN LOOCKE die
verantwoordelijk waren voor het verschijnen bij het begin. Hij tekende voor nazicht en
verbetering.
Hij zag zelf in dat hij te oud was om zijn mandaat langdurig waar te nemen en als
tevreden man, nam hij afscheid van het voorzitterschap zodra hij een geschikte opvolger
vond. Kort daarop trok hij zich terug in het rusthuis "Duinpieper" op de Vuurtorenwijk
van onze stad.
Aan zijn twee zonen en hun families bieden wij nogmaals onze deelneming aan. Hij zal
niet vergeten worden in de geschiedenis van de Koninklijke Maatschappij der ExOnderofficieren van Oostende.
R. Van Loocke
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1 . Ledenvergaderingen.
De Ex-Onderofficieren van de Afdeling Oostende, vergaderen op de tweede of
derde donderdag van de maand, uitgezonderd juli en augustus om 14.30 uur. De
bijeenkomsten gaan door in ons lokaal gelegen in het Maria-Hendrikapark : "Het
Koninginnehof". Wie het moeilijk heeft om naar de vergaderingen te komen, laat
zulks weten aan een der bestuursleden, die voor een gepaste oplossing zullen
trachten te zorgen
- Donderdag 13 april 2000 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt "Groendienst in Oostende" door dhr. Schepen LABENS, W
- koffietafel en tombola
- Donderdag 11 mei 2000 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt "Taken van de Civiele Bescherming in België" door de
dhr. CLYMANS, A
- koffietafel en tombola
- Donderdag 08 juni 2000 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- bingo
- koffietafel en tombola
- Donderdag 14 september 2000 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door de dhr. Majoor VAN CANT, Y onderwerp wordt
later medegedeeld
- koffietafel en tombola
- Donderdag 12 oktober 2000 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door Geneesheer Kolonel o.r. PLOVIE, H onderwerp
wordt later medegedeeld
- koffietafel en tombola
- Donderdag 09 november 2000 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt "Brandverzekering - wat wettelijk moet voor de burger"
spreker wordt later medegedeeld
- koffietafel en tombola
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- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- bingo
- koffietafel en tombola
2. Etentjes in " Het Konlnginnehof " :
Wij komen samen vanaf +_ 12.00 in de kleine zaal van het " Koningin-nehof ". De
prijs voor het eetmaal bedraagt nu 450 frank per persoon. Dit omvat het voorgerecht,
hoofdschotel, nagerecht en koffie. De drank is niet inbegrepen. Na het eetmaal is er
gelegenheid om te kaarten of het bingospel. Leden worden gevraagd om zoveel
mogelijk deel te nemen aan deze ontspanningsnamiddagen.
Verantwoordelijke voor de organisatie : confr. Julien VERMEYLEN. Er wordt
ter plaatse betaald aan Julien, maar men dient hem vooraf te verwittigen voor
deelname aan het eetmaal: tel. 059/70 94 09.
Datums van de samenkomsten in het jaar 2000 :
03 april - 24 april - 15 mei - 05 juni - 26 juni - 17 juli - 07 augustus - 28 augustus 18 september - 09 oktober - 30 oktober - 20 november - 11 december.
3. Koningsdag 2000 :
Op 18 november 2000 vieren wij terug het feest van Koningsdag.
4. Dagreizen :
Onze feestleider John VERPOUCKE heeft terug twee dagreizen uitgestippeld.
Eerste reis gaat naar Gent (zie verder in de Klaroen), de tweede
reis is gepland naar Antwerpen.
5. Planning jaar 2000 :
1 . Ledenvergaderingen :
13 april - 11 mei - 08 juni - 14 september - 12 oktober - 09 november - 14
december.
2. Bestuursvergaderingen :
05 april - 03 mei - 07 juni - 02 augustus - 06 september - 04 oktober - 08
november - 06 december.
De bestuursvergaderingen hebben sinds 01 januari 2000 plaats in ons nieuw
lokaal " Taverne Alexander " Nieuwstraat, 8400 Oostende.
§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§
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Voor deze laatste vergadering van het jaar maar niet van deze eeuw
waren in dit gure en stormachtig weer nog 92 leden opgekomen.
Na de verwelkoming van de voorzitter werd één minuut stilte gehouden
ter nagedachtenis van onze overleden leden.
Onze feestleider stelde dan vervolgens de spreker van de dag voor
namelijk dhr. ir. MOERMAN, Dirk die tevens de zoon is van een van
onze leden confrater MOERMAN Gerard.
De spreker stelde zich voor als consulent voor waterzuivering genaamd AQUADOC.
Dit is een milieubiotechnologie met natuurlijke zuiverheids-technieken. Bij het eerste
gedeelte was er een zuivere technische uitleg met zeer vele formules waaruit het vooral
bleek te blijken hoe de vervuiling tot stand komt .... en hoe te verhelpen. Hij ging verder
met te zeggen dat de zuiveringsprocessen moesten geoptimaliseerd worden. Voorzl de
Biologische afbraak is de hoofdzaak ; door creëren van omstandigheden of door
afbreken van de bacteriën in de producten. Waterzuivering zelf kan huishoudelijk
gebeuren door ofwel zonder zuurstof of met zuurstof.
Hij sprak dan ook verder over het huishoudelijk verzamelen dit gebeurt vooral door de
zuiveringsstations. Hij gaf dan een deskundige uitleg over de werking ervan. Na het
beëindigen van zijn spreekbeurt en het beantwoorden van enkele vragen vooral in
verband met het drinkwater nam de spreker afscheid met een warmapplaus en het in
ontvangst nemen van het gebruikelijk geschenk.
Vervolgens was het de beurt aan de secretaris voor het voorlezen van het verslag van de
vorige vergadering, hij las ook de bedankingsbrief van het Koningshuis voor de
postogram van ,15 november. De voorzitter gaf nog enkele kleine mededelingen en alzo
was het tijd voor de koffiepauze. De tombola biljetten werden aan de man gebracht en
kon de tombola tijdig beginnen, de prijzen werden mooi verdeeld zodat rond 17.00 uur
iedereen tevreden huiswaarts kon gaan. Velen reeds met de gedachte aan de volgende
vergadering namelijk onze Nieuwjaarsreceptie.
§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§ §§§§§§§§§§
LEDENVERGADERING VAN 13 JANUARI 2000.
Spijts de griepepidemie, waren onze leden toch nog taltijk opgekomen.
Wij waren met 158 aanwezigen die dag.
De voorzitter wenste in naam van het bestuur iedereen een gelukkig
Nieuwjaar toe.
Traditiegetrouw werd een ogenblik stilte gehouden dit ter nagedachtnis
van onze overleden leden.
Die dag werd er geen administratief gedeelte gehouden gezien er dans
voorzien was en veel van onze dansers reeds de vloer kozen vanaf 14.30
uur.
Tijdens de namiddag werd een fax voorgelezen verstuurd vanuit Tenerife
door ons bestuurslid Fran Puystiens die daar zoals ieder jaar vertoeft.
Hierin wensten Clara en hij iedereen op het feest een Gelukkig Nieuwjaar.
De ontspanningsnamiddag werd geleid door onze feestleider John Verpoucke die
zorgde dat op tijd en stond wij allen konden genieten rond 17.00 uur van de
opgediende broodjes en nieuwjaarsdrankje.
De dans werd goed geleid door onze D.J., misschien moet hij er eens aan denken dat
een beetje moderne muziek als variatie ook geen kwaad kan, vooral voor onze ervaren
dansparen.
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biljetten en werden de prijzen bezorgd aan de leden door de heren en
dames Cuypers en Verbandt.
Er heerste een goede sfeer en de aangename namiddag kwam snel ten einde
om 19.30 uur.
Weer tevreden naar huis tot de volgende ledenvergadering op 10 februari.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
LEDENVERGADERING VAN 10 FEBRUARI 2000.
Met 110 leden waren we tegenwoordig op deze vergadering, misschien waren het reeds
de eerste lentekriebels die iedereen op de been bracht.
De voorzitter opende de vergadering en vroeg een ogenblik stilte voor de overleden
leden.
Nadien stelde de feestleider ons de spreker van de dag voor namelijk de heer i.r. Peter
De Wolf. Een eminent studax met internationale vermaardheid voor wat betreft
kustevolutie en de verdediging ervan. Het was dan ook het onderwerp van de dag
namelijk de kustverdediging van de stad Oostende. Oostende moet zoals de hele
Vlaamse, Nederlandse, Deense en Franse kust, beschermd worden tegen een storm die
volgens de statistieken om de 1.000 jaar kan terugkeren. Dit kan binnen honderd jaar
zijn, maar ook morgen of overmorgen. De zware storm van 1953 had een terugkeerkans
van maar 250 jaar.
De bestaande zeedijk is 130 jaar oud, verzwakt en voldoet niet meer aan de huidige
veiligheidsnormen. Die normen eisen een hogere, en wel 60 meter brede zeedijk,
waarop de hoge golven zachtjes kunnen uitlopen. De enige manier om de binnenstad te
beveiligen is de zee wegduwen. Dit kan door een groeistrand, een verhoogd zacht
aflopend zandstrand van 100 meter hoog- en 300 meter breed bij laagwater.
Het strand legt men aan met zuiver zeezand die uit vaargeul in zee moet worden
weggebaggerd. Zo'n groeistrand kost 20 miljoen meer dan een nieuwe zeedijk. De
werken waren gestart op 01 juli 1999 maar wegens een beroep aangetekend bij de Raad
van State terug stil gelegd op 15 juli van hetzelfde jaar. De spreker hoopt dat de werken
binnenkort terug zullen worden aangevat met bouw van een nieuwe golfbreker van 600
meter, de verbreding van de nieuwe vaargeul enzo meer.
Hij besloot deze boeiende spreekbeurt met het volgende gezegde : La montagne est
comme la mer : allebei mooi, onvoorspelbaar en gevaarlijk. Met een daverend applaus
en het gebruikelijk geschenk nam de spreker afscheid .
Nadien was het tijd voor de administratieve formaliteiten. Met onder meer de busreis
naar Gent, waarvan de beschikbare plaatsen zeer miniem zijn. Er werd ook een nieuw
lid voorgesteld namelijk de heer THOMAS Gustaaf. Tijd voor de koffiepauze, waarvan
Christiane gebruik maakte om de tombolabiljetten aan de man te brengen.
Rond 16.30 uur kon de tombola beginnen, de prijzen gingen vlot van de hand, al was
Fortuna wel gunstig gezind voor sommige tafels. Rond 17.30 uur was het einde van
deze aangename namiddag en kon iedereen tevreden huiswaarts keren.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
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Opstapplaatsen : nr 1 : Oostende Visserij school Bauwens
nr 2 : Brugge E40 Afrit Lac van Loppem
Dagindeling ;
07.30 uur : Vertrek opstapplaats nr 1
09.00 uur : Bezoek haven van Gent : onthaal - film – havenrondrit met gids
12.00 uur : Middagmaal : St Maartens Latem : t'Pompierke Kruditeiten - hesp - frieten
13.45 uur : Vertrek richting Flanders Expo Hallen
14.00 uur : Bezoek aan de Gentse Floraliën S' Werelds grootste tuin in geuren en
kleuren
Zeven hallen van Flanders Expo geven dromen en ideeën
Belangrijke vernieuwing :
Floralideeën in hal 8 waar vele van de tentoongestelde planten en bloemen door hun
kwekers te koop zullen worden aangeboden.
Ter plaatse : restaurants - shops
18.15 uur : Vertrek richting Brugge en Oostende
Deelname in de kosten : 1275 frank. Inbegrepen : autobus - fooi chauffeur bezoek haven
Gent - gids
middagmaal (drank niet inbegrepen)
inkom Gentse Floraliën
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
IN MEMORIAM
Op 08 december 1999 is ons sympathiserend lid Gaston PYRA, echtgenoot van
Mevrouw Suzanna LAGAE, overleden te Sijsele.
Namens de voorzitter, het bestuur en de leden bieden wij aan de familie onze
deelneming aan.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
SENIORENBEURS : op 22 en 23 maart 2000 bent U van harte welkom op onze
seniorenbeurs die plaatsvindt in het Feest- en Cultuurpaleis op het Wapenplein Oostende.
Op woensdag 22 maart kunt U er terecht van 14.30 tot 18.00 uur. Op donderdag 23
maart al vanaf 10.00 uur. Op deze dag bieden wij U die dag van 12.00 tot 14.00 uur een
lekker koud buffet aan. U betaalt hiervoor 250 Fr dranken inbegrepen.
Let wel, u moet zich tijdig inschrijven !! Senioren-Info-Service 059/50.05.85 of bij ons
bestuurslid DEWULF, E 059/50.60.10.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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K.S.0.0. nr. 2 — 22 december 1999.
Afscheidsplechtigheid 52 Prom Niv 2
Afscheid Korpsadjudant ADC VAN EECKE
Aanstelling en erkenning ADC
DEMASEURE

Een ijzige wind die door merg en been ging, maakte het de toeschouwers moeilijk in de
tribunes. Het deed me ongewild terug denken aan deze tijd van het jaar in Elsenborn.
Waar we om de week schietoefeningen uitvoerden met het Demonstratie Eskadron, om
de leerlingen de nieuwe tank M47 (Patton) en in het bijzonder het kanon te leren
bedienen op schietstand MUSIKANT. Het was hetzelfde gevoel maar daar duurde het
de ganse dag.
Rond 14.50 uur kwamen de pelotons het paradeplein opgestapt. Om 15.00 uur was er
de toespraak van de Korpscommandant Lt. Kol. MOTMANS aan de leerlingen en de
genodigden. Dan volgde de uitreiking van de Korporaal strepen en de bijzondere
prijzen. Nu was het ogenblik aangebroken voor het afscheid van de oude
Korpsadjudant en de aanstelling van de nieuwe Korpsadjudant.
De afscheidnemende Korpsadjudant kreeg dan een gevechtsuitrusting aangepast met
rugzak en helm en verliet onder begeleiding van een sectie onder luid applaus het
paradeplein. ( ADC VAN EECKE in naam van onze Voorzitter, het bestuur en al onze
leden wensen wij U en Uw echtgenote nog vele gezonde en leerrijke jaren toe ).
Dan was er nog een parade drill voorstelling met geweer. Nadien namen alle troepen
samen afscheid met een defilé. Intussen was het 15.40 uur. Iedereen ging zo snel
mogelijk naar de warme turnzaal en dit voor een warm drankje en een babbeltje.
Niettegenstaande de bittere koude was het zeker een goed en geslaagd feest.
DEHAEMERS Theo
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
WIST JE ............................... dat er een eerste contact plaats greep tussen
de voorzitters van Hasselt en Oostende op 16 september 1999 aan de ingang van de
Japanse tuin, toen op bezoek voor onze dagreis.
De laatste samenkomst tussen beide verenigingen van Ex-O/Officieren dateerde van het
jaar 1986, toen Oostende een bus inlaste om onze afdeling op waardige wijze te
vertegenwoordigen op het 100 jarig feest van de Koninklijke Maatschappij der ExO/Onderofficieren van Hasselt. Op uitnodiging van Hasselt hebben een 5 tal
bestuursleden met dames deel genomen aan het jaarfeest op 21 november 1999 te
Hasselt. Op dit prachtig en gezellig feest ontving onze voorzitter een geschenk uit de
handen van de voorzitter de heer Hendrik HENDRICKX, nl . een zuiver tinnen schaal
met embleem en opschrift "Kon. Maatsch. Ex-0/Offr van het Belgisch Leger - Hasselt.
Gesticht op 07 juli 1886 ".
Onze voorzitter dankte de afdeling Hasselt en drukte de wens uit dat de
vriendschapsbanden terug zouden worden aangehaald.
Zoals gezegd door de voorzitter van Hasselt :
" In 1999 werd er een nieuw impuls van vriendschap bekomen. Een impuls
die goed doet bij het begin van de jaren 2000 ".
§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§
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Deel 2 :
Franse wijnen ; Type druiven - streek - eigenaardigheden. ALSACE
Het Elzasgebied heeft de Vogezen en de
Rijn als natuurlijke grenzen. Strekt zich uit
over zowat 120 km door 2 departementen:
Haut-Rhin in het zuiden Bas-Rhin in het
Noorden
Met Colmar en Strassburg als hoofdplaat-: sen. De Elzas is één van de enige Franse
streken waar de wijnen aangeduid worden
met de druivensoorten waaruit ze ontwikkeld zijn.
Alle wijnen worden verplicht in de streek
gebotteld in een typische fles met lange
hals : de flüte d'Alsace.
De Elzasstreek kent een aantal :
Appellations d'origine Controlées : AOC
Alsace wijnen : gevolgd door de naam van
de druif, wijst op een wijn die uit één
enkele druivesoort gewonnen wordt.
Daarin een zevental verschillende benamingen :
- Gewürtstraminer : fruitig - kruidig
- Muscat : droog
- Sylvaner : lichtjes parelende wijn.
- Pinot Blanc = Pinot Auxerois = klever =
kortweg Pinot : erg fruitig
Pinot Noir : meestal Rosé of bleek rode
kleur.
De opgesomde wijnen worden meestal jong
gedronken tussen 1 a 4 jaar.
- Pinot Gris : krijgt soms de naam Tokay
( niet verwarren met de Hongaarse Tokay )
is een rijke droge witte wijn : veroudert goed
- Riesling : elegante droge witte wijn : kan jong gedronken worden toch
de betere soort kan men jaren bewaren
Opgepast : vaak gebruikt men de woorden :
Cuvée, Cuvée particuliere, grande reserve mise d'origine dit is zand in
de ogen van de koper, maar geeft geen kwaliteitsgarantie .
Als U toch bewaren wil : opteer dan voor :
" Grand Cru " - " Vendage tardive " - Sélectiond de grain nobles. De
smaak neigt dan soms naar zoet.
- AOC Alsace - Edelzwicker : wordt uit diverse soorten wijn samen gesteld
het is de eenvoudigste wijn van de streek vaak in
literflessen met een merknaam.
- AOC Cremant d'Alsace : beschermde herkomstbenaming sedert 1976. Duidt
op een witte of rosé schuimwijn, die in de Alsace bereid
word volgens de methode Champenoise. Uitstekende
prijs: kwaliteitsverhouding. Interessant en betaalbaar
alternatief voor Champagne.
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BORDEAUX :
De Bordeauxwijngaarden bevinden zich in het Departement Gironde. De streek geniet
van een bijzonder klimaat. Dankzij de invloed van de warme golfstroom en de rivieren :
Gironde - Garonne - Dordogne. Bodem : dikke kiezellaag vermengt met kalk en
kleizand. Dank zij de gunstige faktoren : klimaat - bodem - druiverassen vinificatiemethode - wijnbouw traditie, heeft de Bordeauwstreek ongetwijfeld de
dichste koncentratie van kwaliteitswijngaarden ter wereld.
Druiverassen : Rode wijn : Carbernet, Sauvignon Cabernet, Carbernet Franc,
Merlo,
Malbec, Petit Verdot.
Witte wijn : Séraillon, Sauvignon, Muscadelle. Mengelingen gebeuren maar dan
volgens plaats en kasteel. De Bordeauwstreek kan volgens de natuurlijke ligging van de
wijngaarden ingedeeld worden in 4 grote gebieden.

1 . De linkeroever van de Gironde :
In het noorden dus boven Bordeauw ligt de Medocstreek met zijn vier
beroemde gemeentes.
Saint-Estéphe, Pauillac, Saint Julien, Margaux.
De streek van de Medoc kent twee grote appelations die de streek in
twee deelt : AOC Medoc en AOC Haut-Médoc.
AOC Medoc wordt gebruikt voor het noordelijk gedeelte de zogenaamde
Bas-Médoc.
AOC Haut-Médoc is het zuidelijke gedeelte.
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aangevuld met twee klasseringen.
AOC Medoc :
Premiers crus (5 kastelen) - Deuxiemes crus (14 kastelen) -Troisiemes
crus (14 kastelen) - Quatriemes crus (10 kastelen) - cinquiemes crus
(18 kastelen).
Een klassering uit 1932 en 1966-78-82 werd herzien waarbij de wijnen
werden ingedeeld in :
Crus Grands Bourgeois Exeptionnels
Crus Grands Bourgeois
Crus Bourgeois
Toch de reglementen erkennen enkelde Crus Bourgeois (EG).
AOC Haut-Médoc :
Dit bestrijkt het zuidelijk gedeelte en wordt ingedeeld in zes kleine appellations.
AOC Saint-Estéphe - AOC Pauillac - AOC Saint-Julien.
AOC Margaux - AOC Moulis - AOC Listrac.
2. De linkeroever van de Garonne.
Twee districten :
Op linker oever van de Garonne ten zuiden van Bordeaux ligt de Gravesstreek, waar zowel witte of rode wijn geproduceerd wordt.
Ten zuiden van de streek de gereputeerde Sauter,e (Sémillondruif)
AOC Graves : zowel rode of witte wijn
AOC Graves Superieur : enkel voor witte wijn met hoog alcohol gehalte
Appellations wijzen naar klasseringen :
Premier Grand Cru Classé
Grand Cru
De Graves hebben ook nog hun beroemde vermaarde zoete witte wijnen met min 13 % .
De Sauternewijnen worden vervaardigd volgens een uniek procédé : de oogst van de
druiven gebeurt pas laat in het najaar. Men wacht immers tot de druiven aangetast zijn
door een schimmel BOTRYTIS CINEREA, daardoor wordt de schil poreus, verliest de
druif water en verschrompelt ze zodat de suiker concentratie stijgt. De pluk gebeurt
manueel en in verschillende beurten want alleen aangestaste druiven worden geplukt.
Door de rijke suikerconcentratie zijn de Sauternewijnen alcoholrijk en hebben ze
bovendien een behoorlijke dosis restsuiker vandaar de zoete smaak.
VB. AOC Barsac - Sauternes AOC Sauternes : met appellations : Grand premier cru classé
Premier cru classé
Deuxiemes cru classé
3. Tussen Garonne en Dordogne.
In dit gebied wordt nu zowel witte als rode wijn geproduceerd.
De voornaamste streekbenamingen zijn : Entre-deux-mers en Cotes de
Bordeaux.
AOC Premières Cotes de Bordeaux : zowel rode -, "zoete droge"witte wijn
AOC Premières Cotes de Bordeaux Cadillac - AOC Cadillac AOC Sainte-croix-du-mont. AOC LOUPIAC : zoete witte wijn.
AOC Cotes de Bordeaux Saint Macaire : zoete witte wijn.
AOC Graves De VAYRES : rode wijnen die reeds doen denken aan de Pomerol
wijnen.
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We onderscheiden twee streken :
Bourg en Blaye.
Saint-Emllion en Pomerol dit rond de stad Libourne.
AOC Premières Cótes De Blaye en AOC Cótes De Bourg : rode wijnen
AOC Cótes de Blaye : witte wijnen
De streek van Saint-Emilion kent verschillende appellations.
De De algemene herkomst benaming : AOC Saint-Emilion.
Vervolgens :
AOC Saint-Emilion premiers grands crus classes (11 Chateaus)
AOC Saint-Emilion grand cru classé toegekend aan + 60 wijnen
AOC Saint-Emilion grand cru elk jaar door een jury aangeduid.
Elk jaar worden zo een 100 appellations aangeduid, de rest wordt dan
gewone AOC Saint-Emilion.
Saint-Emilion is de enige streek waar de termen :
Premier grand cru classé en Grand cru classé deel uitmaken van de AOC.
In de streek van Saint-Emilion is men kwistig met het begrip Grand Cru
maar echt er niet te veel waarde aan : wat is een naam.
De wijngaarden iets verder gelegen genieten een aparte appellation
AOC Lussac-Saint-Emilion. AOC Montagne-Saint-Emilion.
AOC Puisseguin-Saint-Emilion : bij goede jaren zeker zo goed als de vorige .
De buur van Saint-Emilion : Pomerol, ja de bekende Pomerol. Wat
verder in de buurt van Pomerol :
AOC Lalande de Pomerol - AOC Fronsac - AOC Canon - Fronsac. AOC
Bordeaux Cótes de Castillon. AOC Bordeaux Cótes de France.
Het bewaren van deze wijnen ; vroeger 10 tot 20 jaar, enkele doen het nog, maar de
wijn wordt nu gemaakt om te drinken na 2 a 4 jaar, sommige soms 8 jaar.
Wil je een kelder aanleggen zoekt een eerlijke en bekende verkoper dit is het
zekerste.
Het begrip " Chateau " Kasteel-Clos of Domalne.
Neem dit niet te letterlijk op : want dit zijn geen kastelen zoals wij die kennen .
Soms landhuizen, boerderijen, stapelhuizen, wat dan doorgaat voor kasteel of
wijnkasteel, kortom een kasteel is in vele gevallen een handelsmerk.
Domaine of Clos is een omheining of omheinde wijngaarden. Omdat Bordeaux zo'n
gigantisch aantal Chateaux bezit naar schatting 10.000 verdient het aanbeveling om zeer
goed op de appellation te letten, als u wijn koopt, veel beroemde Chateaux hebben
namelijk naamgenoten in mindere districten.
Zo zijn er 12 Chateaux Bellevue, 13 Chateaux Bel-Air enz ...............................
maar echter van verschillende streken en wijnen, dus een verwittigd man is er twee
waard.
§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§
Deze reeks wordt vervolgd in onze volgende Klaroen
J. VERPOUCKE
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Nog steeds komen elke week de mensen van het SIS de permanentie houden in
verschillende lokalen in Oostende.
SIS staat voor SENIOREN INFORMATIE SERVICE, een initiatief onder impuls van
de dienst Sociale Zaken van de stad Oostende en de SARO, de Senioren Adviesraad
Oostende.
Deze dienstverlening, die volledig draait op vrijwilligers, is er speciaal voor de senioren.
Senioren kunnen bij de mensen van het SIS alle vragen kwijt waar ze geen weg mee
weten. De vrijwilligers staan steeds met een antwoord klaar. Zij helpen de weg te vinden
naar de juiste instantie en geven tips over wat er te doen staat.
- Open Dienstencentrum DE SCHELPE, Schelpenstraat, 20 Tf. 059/50 05 85 '
Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 uur tot 11.30 uur.
- Gemeenschapslokaal TER YDE, Duinenstraat, 172
Dinsdag van 10.00 uur tot 11.30 uur.
- Lokaal achter het Gemeentehuis te Zandvoorde
2e en 4e donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur.
- Buurthuis OUD HOSPITAAL, Amsterdamstraat, 69
Woensdag van 10.00 uur tot 11.30 uur.
- Buurthuis DE HOEK (Vuurtorenwijk), Thomas van Loostraat, 31
Woensdag van 10.00 uur tot 11.30 uur.
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Interview

Positief, maar dat budget...
Vice-admiraal Herteleer,
Chef van de Generale
Staf, blikt terug op het
voorbije jaar en kijkt vooruit
naar wat de Krijgsmacht
staat te wachten. De rode
draad door zijn verhaal:
zonder een verhoging van
de voorziene budgetten ziet
de toekomst er niet goed
uit...

Tekst: Alessandra V/cenzi
Vertaling: Ritdy Gunst
Fvto's
Pierre Bogaert

Vox: Admiraal, welke lessen
trekt U uit het voorbije jaar?
Vice-admiraal Herteleer: In
1999 was het bijzonder druk in
het vlak van de operaties. De
Belgen hebben prachtig werk
geleverd in Bosnië. Er is in dat
land
al
een
belangrijke
vooruitgang geboekt. Uit 1999 /al
ik ook hei drama in Kosovo onthouden.
Ik
heb
kunnen
vaststellen
dat
onze
Luchtmacht succesvol heeft

deelgenomen aan de luchtoperaties. Zowel de piloten als
hei grondpersoneel zijn zonder
kleerscheuren uit dit moeilijke
conflict teruggekeerd. Ik denk
ook aan ons bataljon dat
opereert in het noorden van
Kosovo. in een regio met een
Servische meerderheid. In het
deel
dat
de
Belgen
controleren, moeten we de
Kosovaren beschermen. Dit is
niet het geval in de rest van
Kosovo, waar de Serviërs een
minderheid vormen en om
bescherming vragen, [e vertrekt
meestal vanuit een situatie
waarin je de zwakkeren wil
helpen. Dit is geen gemakkelijke
situatie.
Het
vergt
veel
inspanningen. Dat motiveert de
mensen en tot nu toe hebben
we hel nog niet te moeilijk
gehad. Al de/e operaties lopen
over meerdere jaren. Door een
gebrek aan middelen hebben we
moeten kiezen: aan welke
operatie blijven we deelnemen?
In samenspraak met de minister
van Buitenlandse Zaken is de
keu/e op Kosovo gevallen.
Uil 1999 kunnen we
spijtig genoeg niet alleen maar
positief nieuws onthouden. Er
was 25 miljard beschikbaar
om aankoop-contracten voor
hoofdmaterieel te
ondertekenen. Helaas, nog
niet eens een derde van dat
bedrag is geïnvesteerd. Elke
verbintenis
wordt
voorafgegaan
door
een
loodzware procedure waarbij

de goedkeuring van de politiek
verantwoordelijke nodig is. Elk
verkiezingsjaar veroorzaakt een
vertraging. Daarnaast zijn de
budgettaire beperkingen te restrictief. De Krijgsmacht lijdt
nog
steeds
onder
de
beslissingen die onder meer
in '93 zijn genomen (einde
van de dienstplicht, bevriezing
van het budget tot in '97....).
Op dat moment was de
toekomst op internationaal
vlak nog niet te voorspellen.
Bovendien besliste men toen dat
de begroting opnieuw zou
aangepast worden vanaf '97.
Met het huidige budget
kunnen we de Krijgsmacht niet
langer op het vooropgestelde
peil houden. \\e kunnen niet
tegelijk én goed uitgerust én
goed getraind zijn. Een
keuze dringt zich dus op. Met
alleen maar een indexering van
het huidige budget moet
rekening worden gehouden
met een eventuele vermindering van de effectieven.

Als er daarentegen bijvoorbeeld
gedurende een bepaalde periode
(4 a 6 jaar) een aanpassing komt
die overeenstemt met de
economische groei, daarna
gevolgd door een indexering,
dan kunnen we de normen voor
uitrusting
en
opleiding
opnieuw halen... en houden.
Welke zijn volgens U de
krijtlijnen die de minister van
Landsverdediging zal uitzetten
voor de komende jaren?
Vooreerst denk ik dat de
minister onder de indruk is van
de lopende operaties en van de
flexibiliteit van het personeel. Ik
verwacht
dus
dat
hij
beslissingen zal nemen die de
inzet en de operationele
capaciteiten /uilen bewaren.
Daarnaast is de minister
bijzonder geïnteresseerd in de
rationalisatie. Hij is voorstander

van gemeenschappelijke aankopen voor de verschillende
krijgsmachtdelen. Dit betekent
dat er meer intermachten
overlegorganen en -procedures
zullen komen. Tenslotte zal de
rekrutering
één
van
de
objectieven van de minister zijn.
Jongeren
moeten
de
leeftijdspiramide opnieuw in
evenwicht brengen. Momenteel
telt het leger 18.500 soldaten. Het
herstructureringsplan in '93
voorzag 20.000 soldaten. Het
komt er dus op aan om te
rekruteren, en dit voornamelijk bij
de
korte-termijnvrijwilligers.
Maar de Belgische jongeren zijn
blijkbaar niet aangetrokken
door dit statuut. Ze opteren
liever voor een loopbaan met
meer toekomst. Wat de onderofficieren betreft, tellen we nog
2.665 personen te veel in
vergelijking
met
de
vooruitzichten van '93. In de
categorie van de officieren
hebben de afvloeiing maatregelen
ons toegelaten om het streefcijfer
te halen. Er zijn nu zelfs minder
dan 5.000 officieren. Het
tegenovergestelde doet zich voor
bij de burgers. Hier moeten we
nog 2.589 personen rekruteren,
maar de aanwervings-procedure
is nogal traag.

Landsverdediging
voldoende
voor U? Welke mogelijkheden
biedt deze verhoging?
Dat we langzamer /uilen sterven.
Het is geen verhoging. On/e
koopkracht stijgt niet. Het budget
onder
gaat
alleen
maar
een
indexaanpassing. We kunnen dus
niet beloven dat de militairen
goed uitgerust én goed getraind
zullen zijn. Als de komende
jaren geen verbetering brengen,
dan zal een nieuwe herstructurering
onvermijdelijk
worden. Onze begroting aan de
economische groei koppelen, is
een mogelijke oplossing. Zo'n
beslissing is echt broodnodig.
Als er een voorstel wordt
uitgewerkt voor de federale
ambtenaren, is die dan ook van
toepassing op de militairen?
In principe, ja. De militairen
beschikken
niet
over
drukkings-middelen, zoals een
staking, en dat is maar goed ook.
Maar we mogen toch niet
achterop huppelen. Als de
ambtenaren een voordeel verwerven, dan is die automatisch
ook geldig voor de militairen.

Waar staan we met de
afvloeiingsmaatregelen? Komt
er een verlenging? Indien ja,
Is de geringe aanpassing van de
zullen die dan van toepassing
begroting
voor
zijn op alle personeelsca-

tegorieën ?
Het doel van de afvloeiingen
is om het teveel aan personeel te
laten verdwijnen. Vermits we het
streefdoel voor de officieren al
hebben behaald, komt er in de/e
categorie zeker geen verlenging.
Voor
de
onderofficieren
daarentegen
worden
de
maatregelen met drie jaar
verlengd. Bovendien werkt
men
momenteel
aan
een
wetsontwerp dat het probleem
van het vervroegd vertrek moet
oplossen. Na het vervullen van
een rentabiliteitsperiode (die
overeenkomt met 1,5 keer de
opleidingsperiode) kunnen de militairen die dit wensen, vragen om
de Krijgsmacht te mogen verlaten.
Het vertrek van sommigen uit
de Krijgsmacht mogen we zeker
niet dramatiseren. We moeten
hen. die ons willen verlaten, zien
als
onze
toekomstige
vertegenwoordigers onder de
burgers. Daarom moeten we
tegenover hen een positieve houding
aannemen
en
de
bestaande regels respecteren.
Bovendien mogen we toch niet
vergeten dat het hier maar om
een kleine minderheid gaat.
Heeft de nieuwe secretarisgeneraal van de NAVO al een
signaal gegeven over de
Belgische bijdrage aan de

-14NAVO?
De verklaringen van George
Robertson volgen dezelfde lijn
als die van Javier Solana. België
is de slechte leerling van de
NAVO. Zijn verklaringen zijn
nog explicieter dan die van zijn
voorganger. De veroordeling van
België is elk jaar duidelijker. We
naderen de dag dat België,
doordat het over verouderd
materiaal beschikt, niet meer
kan deelnemen aan operaties.
Het /al
zelfs voor on/e
bondgenoten gevaarlijk worden
om samen met de Belgen op
operatie
te
vertrekken.

- 15 In aansluiting van vorig onderwerp wordt hier een overzicht gegeven
van de gemiddelde getalsterkte bij de verschillende Nato-partners.
Indien alles zo verder verloopt wat de politici beslissen in ons land
zullen wij binnenkort ons mogen voegen bij IJsland.

-18HERDENKING V DAG 1945 - ZONDAG 7 MEI 2000.
10.15 uur : Bloemenhulde aan het Ruiterstandbeeld van Z.M. Koning Leopold I.
( In geval het Stedelijk Gedenkteken op de voorziene plaats nog niet terug
opgesteld en zonder hinder bereikbaar is ) .
Optocht naar het Wapenplein van de vaandels en de leden van de
Verenigingen begeleid door de Koninklijke Stadsharmonie .
11 .00 uur : Groet aan de vlaggen van de Geallieerde Landen Schouwing van de
deelnemers.
11.30 uur : Receptie in het feestpaleis door het Stadsbestuur. Gelegenheidstoespraken.
13.00 uur : Feestmaal in de zaal "Huize Astrid"
Gentstraat 6
8400 Oostende
verzorgd door Traiteurdiens t "Los Angeles" en
opgeluisterd l door de band "Love Dream" uit Bredene.
Menu : Feestmaal 7 mei 2000
- Aperitief met wachtbordje van het huis
- Scampis op slabedje met tartaarsaus
- Pompoenroomsoep
- Gemarineerd Varkenshaasje met Jagersaus Lentegroen ten - Minikroketjes
- Duo van ijs en fruit
- Feestgebak en koffie
Aangepaste wijnen tijdens voor- en hoofdgerecht zijn inbegrepen in de prijs.
In de plaats van wijn kan er bier of water verkregen worden (aan tafel tijdens de
maaltijd te vragen).
Bij komend water of bier bij de wijn moet extra betaald worden.
Prijs per persoon : voor onze leden (en echtgenoten) van de verenigingen
aangesloten bij VOSVAMO : 1.050 Fr.
voor niet leden : 1.150 Fr.
Zoals gewoonlijk worden enkele personaliteiten en de aan het feestmaal deelnemende
voorzitters voorzien op een kleine receptie uitgenodigd.
Voor onze leden kunnen de inschrijvingen voor het feestmaal gebeuren
via onze voorzitter A. BAROEN.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
HOE STERFT EEN .....
Muzikant : hij blaast zijn laatste adem uit
ZWARTE : met veel tamtam
PRIESTER : hij maakt er een kruis over
ROKER : hij geeft de pijp aan Maarten
SPOORBEAMTE : spoorloos
VISSER : hij gaat naar de haaien
VLAGGENZWAAIER : hij gaat naar de vaantjes
WANDELAAR : hij gaat het hoekje om
WASVROUW : zij gaat om zeep
WISELAGENT : hij verwisselt het tijdelijke met het eeuwige

