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U LEEFT MAAR EEN KEER
MAAR ALS U HET GOED
DOET IS EEN KEER
GENOEG.

De grote vakantie is alweer voorbij. Sedert 06 september zijn wij terug gestart
met de bestuursvergaderingen en vanaf 14 september vliegen we er terug in met
onze maandelijkse ledenvergaderingen.
Ja, de zomer is voorbij, misschien wel niet zo geslaagd als dat we gehoopt hadden,
de maand juli was er een om zo vlug mogelijk te vergeten, de maand augustus was
goed, maar had toch zijn hoogtes en zijn laagtes, maar het bleef tenminste droog.
Velen onder U waren misschien in het buitenland om er eens uit te zijn, of om eens iets
nieuws te zien of gewoon voor de rust en de ontspanning. Anderen zijn dan hier maar
ten lande gebleven in de hoop dat het hier ook mooi weer zou zijn, maar helaas.
Het bestuur heeft gedurende deze verlofperiode niet stilgezeten, er werd of wordt hard
gewerkt aan de komende activiteiten voor dit jaar en ook reeds voor het jaar 2001.
Vooral het zoeken naar boeiende spreekbeurten zijn onze grootste bekommernis. Onze
voorzitter en enkele bestuursleden zijn er telkens in geslaagd om zo een spreker te
vinden, maar ik denk persoonlijk dat de iedeeënbus in de hersenkronkels van onze
voorzitter eens uitgeput zal geraken. Daarom doen we beroep op onze leden denk eens
na of kijk eens rond in Uw vriendenkring en als U denkt iets gevonden te hebben aarzel
niet om contact op te nemen met een van de bestuursleden, we zullen er U dankbaar
voor zijn.
We hopen ü in dit nieuw schooljaar talrijk te mogen begroeten op onze
ledenvergaderingen, onze etentjes en natuurlijk op onze dagreizen. Vergeet dat elke
aanwezigheid op deze bijeenkomsten een invloed heeft op de centjes voor onze kas
vanwege de subsidies die we daarvoor ontvangen van de Stad Oostende.
De secretaris.
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DER EX-ONDEROFFICIEREN VAN DE KRIJGSMACHT
AFDELING OOSTENDE
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 12 oktober 2000 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door Geneesheer Kolonel o.r. PLOVIE, H - de Medische
Dienst van de Nato tijdens de vredesoperaties in Joegoslavië.
- 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
- Donderdag 14 december 2000 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- bingo
- koffietafel en tombola
- Donderdag 11 januari 2001 :
- verwelkoming door de voorzitter - nieuwjaarswensen
- verslag en mededelingen
- nieuwjaarsreceptie met snacks, dans en animatie
- speciale tombola
- Donderdag 08 februari 2001 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt : "Wetenswaardigheden en rare dingen" door de
heer Van Der Cruyssen
- koffietafel en tombola
- Donderdag 08 maart 2001 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt : "Havenbedrijven - toekomst, vooruitzichten" door de Brugse Zeevaartinrichting
- koffietafel en tombola
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- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- BINGO
- koffletafel en tombola
- Donderdag 10 mei 2001 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt : "Toerisme in Vlaanderen" - spreker dhr. LANDUYT, R
minister van Werkaangelegenheid en Toerisme
- koffletafel en tombola
- Donderdag 14 juni 2001 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- BINGO
- koffietafel en tombola
2. Etentjes in "Het Koninginnehof" :
Wij komen samen vanaf ±12.00 uur in de kleine zaal van het "Koninginnehof".
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 :
09 oktober - 30 oktober - 20 november - 11 december.
Datums van de samenkomsten in het jaar 2001 :
08 januari - 22 januari - 12 februari - 05 maart - 26 maart - 16 april 07 mei - 28 mei
- 18 juni - 09 juli - 30 juli - 20 augustus - 10 september -01 oktober - 22 oktober - 12
november - 03 december,
3. Koningsdag 2000 :
Op 18 november vieren wij terug het feest van Koningsdag. Meer hierover in deze
Klaroen. Voor het jaar 2001 is dit feest gepland op 17 november 2001 .
4. Dagreizen :
Onze feestleider is reeds in volle actie voor het plannen van de daguitstappen
voor volgend jaar. Meer nieuws hierover eventueel op de ledenvergaderingen of
in onze volgende Klaroen.
5. Planning Jaar 2000 en 2001 :
1 . Ledenvergaderingen :_
12 oktober - 09 november - 14 december.
2001 : 11 januari - 08 februari - 08 maart - 12 april - 10 mei -14 juni - 13
september - 11 oktober - 08 november - 13 december.
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2. Bestuursvergaderingen :
04 oktober - 08 november - 06 december.
2001 : 03 januari - 31 januari - 28 februari - 04 april – 02 mei - 06 juni – 01
augustus - 05 september – 03 oktober - 31 oktober - 05 december.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§
GOUDKORREL
Maken we voldoende ruimte om te luisteren naar
een luchtig verhaal, een verrassende vondst, een
grappig gezegde, een goede mop ? Waarom niet
geregeld uitbundig lachen ? Dat kruidt onze
dagen en helpt zwaarwichtige situaties te
milderen. Het verzacht de hardheid van de dingen
en maakt alles wat luchtiger. We kijken vlotter
naar de zonnige kant van het leven en gaan
verder met een speelse vitaliteit.
Valeer Deschacht
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
LEDENVERGADERING VAN 08 JUNI 2000.
Stipt om 14.30 uur werden er 89 leden verwelkomt door de voorzitter die meteen één
minuut stilte vroeg ter nagedachtenis van de overledenen .
Vervolgens ging de voorzitter over naar de administratieve formaliteiten. Het verslag
van de vorige vergadering werd voorgelezen door de secretaris. Nadien nam de
voorzitter terug het woord voor enkele mededelingen, met o.a. de reis naar
Antwerpen.
Er werd vervolgens overgegaan tot de Bingo. Deze werd zoals steeds kundig geleid
door Fernand en Julien. De prijzen werden mooi verdeeld maar bij de laatste Bingo
waren er teveel kandidaten zodat aan de nood rem werd getrokken maar iedereen toch
een prijs kreeg.
Na de koffie en de pannenkoeken werd dan de gebruikelijke tombola gehouden.
Opvallend was dat er vele prijzen steeds dezelfde richting kozen. Na iedereen een goed
verlof te hebben toegewenst nam de voorzitter afscheid van de leden rond 17.15 uur.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§
IN MEMORIAM
Wij vernamen het overlijden van mevrouw VANMAELE Gabriela, weduwe van de
heer VANDEWALLE E.
De overledene is de moeder van ons bestuurslid Charles en Simonne VERBANDT VANDEWALLE.
Wij bieden hen en de familie, namens de voorzitter, het bestuur en de leden , onze
deelneming aan.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§
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Weer komt het hoogtepunt van ons activiteitenprogramma eraan !!!!
'Wij vieren Koningsdag op zaterdag 18 november 2000. Zo zetten de ExOnderofficieren van Oostende hun 114-jarig bestaan in !
Het programma Is als volgt :
- 12.30 uur : Onthaal in " Het Koninginnehof ".
- 13.00 uur : Banket :
-

Aperitief aangeboden door "Het Koninginnehof"
Kabeljauwfilet " Florentine "
Soep
Varkenshaasje met gestoofde appeltjes en Brussels lof
Tulp met vanille-ijs, vers fruit en saus
Biscuit taart
Mokka naar believen

De dranken zijn niet inbegrepen, maar aangepaste wijnen worden aan democratische
prijzen beschikbaar gesteld.
- Fles wijn = 300 frank
- Glas wijn = 50 frank
Er wordt ten dans geleid door de DJ Disco Pacific.
Voor deelname aan het feestmaal werd de prijs vastgesteld op 1.100 frank per persoon.
De meerwaarde van het banket wordt bijgelegd door de vereniging.
Er wordt gevraagd om tijdig in te schrijven door storting, overschrijving of contante
betaling bij de penningmeester.
Uiterste datum van betaling = 05 november 2000.
Het rekeningnummer van onze vereniging : 000-0146912-54 Nieuwlandstraat nr. 21
8400 Oostende.
Penningmeester T. DEHAEMERS of C. VERBANDT zullen op de komende
ledenvergadering ter beschikking zijn voor diegene die contant betalen.
Welke ook de wijze van betaling weze, gelieve bij inschrijving te melden met wie
U graag aan tafel zetelt.
De rechthebbende die hun aanvraag hebben ingediend voor het ereteken
van de Federatie (Medaille van de Ex-Onderofficier) zullen die ontvangen
op het banket.
Wij wensen allen die deelnemen een aangename dag onder vrienden.
Rechthebbende voor het ereteken: D'HEERE J. - COGEN J. - HERTOG E. MEULEMAN C. - D'HONDT A. - NEUS
R. -DESMADRYL G. - VAN
SLAMBROUCK G.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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HOE LID WORDEN VAN ONZE VERENIGING.

Gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht, (beroeps, toegevoegd, of
dienstplichtigen) kunnen lid worden van de Koninklijke Maatschappij der
Ex-Onderofficieren afdeling Oostende.
Vraag het formulier "Aanvraag tot Lidmaatschap" aan het secretariaat, of
bij een der bestuursleden.
Lidgeld dient gestort op het rek. nr. 000-0146912-54, bij DEHAEMERS, T
Nieuwlandstraat 21 te 8400 Oostende, ( 300 Fr voor echtpaar of
gelijkgestelden, 275 Fr voor alleenstaanden).
Oostende,
Sekretariaat: Slachtersstraat 2 bus 4
8400 Oostende. Tel 059/507848

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP
lk, ondergetekende ..........................................
Geboren te .................................. op .............
vraag om toegelaten te worden als lid van de Vereniging Koninlijke
Maatschappij Ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht te Oostende.
*Naamvan de echtgenote ...........................................
"Weduwe van ...........................................................
Adres .......................................................................
te.. ............................. postn0............... Tel .....................
'Militaire stand: B.O.O.
Toegevoegd onderofficier
Tijdelijk onderofficier
Dienstplichtig onderofficier
Graad .........................................
Stamnummen .............................
Krijgsmacht afdeling: ......................
In geval van aanvaarding, onderwerp ik mij aan de statuten van de Koninklijke
Maatschappij van Ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht te Oostende.
Handtekening
(* = schrappen wat niet past)
Toegelaten in de zitting van ....................
Handtekening van 2 introducerende leden - penningmeester - voorzitter
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Cotes du Rhone.
De streek rond de Rhone is ook één van de oudste en meest productieve wijnstreken
en strekt zich uit over een lengte van meer dan 200 km.
Noordelijk :
De wijngaarden zijn geconcentreerd op de hellingen van de beide Rhone-oevers, de
meest gebruikte druif is de Syrah druif.
Enkele bekende wijnsoorten :
AOC Condrieu en AOC Chateau Gillet witte wijnen : erg duur gebruikte druif Viognier
wijnen zijn soms moeilijk te vinden.
AOC Cornas : zeer donkere tanninerijke wijn : erg duur.
AOC Cotes Rotie : uitstekende bewaarwijn.
De beste wijngaarden zijn Cote Blonde en Cote Brune : dure wijn maar behoren tot de
beste van de streek.
AOC Hermitage : zeer goede wijn, echter duur.
AOC Crozes-Hermitage : jong drinken, uitstekende wijn, prijs kwaliteit niet verwarren
met de vorige wijn.
AOC Saint-Joseph : fruitig soepele Rhonewijn.
AOC Clairette De Die : schuimwijn.
2 soorten :
Methode Dioise traditionelle : zoete schuimwijn. Dessertwijn van de Clairette Muskaat.
Methode chaminoise : droge schuimwijn.
Zuidelijk :
Wijngaarden zowel langs de rivier of op de vlakte, een grote verscheidenheid aan
soorten druiven ± 13 soorten.
Rode wijnen :
AOC Chateauneuf du Pape : de bekendste appellation van de streek robust alcoholrijke
uitgesproken smaak, kruidig boeket.
We onderscheiden 2 soorten : Chateauneuf du Pape wijnen :
1- de traditionele vinificatiemethode (zoals vroeger reeds beschreven zware alcoholrijke
soms ranzig aroma, speciale smaak, bewaard langer tot 5 à 10 jaar.
2- moderne vinificatiemethode : korte bereidingstijd, heeft enkele van de eigenschappen
als hier boven beschreven toch veel lichter, bewaartijd 1à 3 jaar.
Opgelet : sommige handelaars brengen lichtere versies die diepgang en finesse missen.
eerst altijd proeven voor U een stock opdoet, prijzen zijn soms erg
overdreven.
Enkele traditionele Cotes du Rhone wijnen goede prijs - kwaliteit.
AOC Gigondas : karaktervolle wijn - uitstekend.
AOC Vaqueyras : uitstekende wijn.
Beide leunen aan bij de Chateauneuf du Pape - goede prijs-kwaliteit. •. AOC Lirac,
AOC Cotes du Ventoux, Cotes Du Luberon : wijnen die zeker het PJ, .kopen waard zijn
- prij s-kwaliteit. .Cotes du Rhone-Village.
Vin du Pays Des Coteaux de l' Ardeche : zeker het proeven waard.
Enkele interessante gemeente benamingen :
Séguret - Visan - Sablet - Cairanne - Valréas Beaumes de Venise.
Witte wijnen :
a. De zeldzame witte Chateauneuf du Pape Lirac en
Crozes-Hermitage : uitstekende wijn
De witte Cotes du Rhone : uitstekend : Al deze wijnen zijn niet goedkoop, maar toch
het proeven waard.
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doux naturels.
AOC Rasteau dessertwijn-aperitief
AOC Muscat de Baumes de Venise meest
bekende v.d. muscaatdruif
c. Droge roséwijn : Lirac en Travel
uitstekende aperitiefwijn.
Merendeel van de Cótes du Thonewijnen
worden jong gedronken. Grote wijnen
5 a 10 jaar, andere 1 a 3 jaar.
Het Zuidwesten :
Een wijnstreek die bestaat uit een tiental
kleinere gebieden, ze alle afzonderlijk
behandelen zou ons te ver leiden.
Herkomstbenamingen :
Dordogne : Bergerac Voor de rode wijnen
zelfde druiven zoals in de Bordeauxs treek.
Men vind er zowel lichte fruitige als volle
tanninerijke wijnen. AOC Bergerac veruit de
grootste apellation : Bordeauxtype AOC
Cotes de Bergerac en AOC Pecharmant zijn
de betere wijnen. Kwaliteitswijn zijn veel op
naam van de eigenaar.
AOC Bergerac Sec witte wijn :
Sauvignondruif, terug de wijnbouwer of de
eigenaar geven hier de doorslag om te kopen
: echter oppassen prijzen soms veel te hoog.
Tussen Agen en Marmande :
AOC Buzet goede rode wijn : twee soorten :
bewaarwijn, duur.
Moderne vinficatie jong drinken en
goedkoper
VDQS Cotes du Marmandais : rode coöperatieve productie : goede prijs kwaliteit.
AOC Cótes de Duras : lichte rode wijn
droge witte wijn
Cahors :
Onder de AOC Cahors produceert men één van de meest typische Franse wijnen, rijke
traditie en tanninerijk. De streekdruif : Malbec of AUXERROIS
De beste wijnen dragen de naam van het domein : interessante prijs
kwaliteitsverhouding. Laatste jaren stijgen de prijzen van de bekende domeinen.
Onder de naam Cotes d'Olt wordt vlot drinkbare wijn van de coöperatieven verhandeld.
Cotes du Frontonnnais :
De AOC Cotes du Frontonnais beslaat een klein gebied ten noorden van Toulouse en
wordt grotendeels gemaakt van een lokale druif, de Negrette met eigen typische smaak.
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vermengd met andere soorten
druiven, geen slechte wijn maar
typische smaak is er zeker niet meer
te proeven, aangename verrassingen
zijn niet uitgesloten
Gaillac :
AOC Gaillac geproduceerd als rode
of witte wijn. Onder de naam
"Cépage Gamay" wordt wijn
verkocht die uitsluitend uit Gamay
druiven wordt gewonnen, zoals in de
Beaujolaisstreek interessante wijnen
prijs-kwaliteit.
De streek van de Béarn :
Enkele appelations :
AOC Jurancon sec : droge witte wijn, smaakvol
AOC Jurancon zoete witte wijn : volgens principe van de Vendages tardives (late
plukmethode) uitstekende prijs-kwaliteit.
AOC Maderan rode wijn typische smaak van de streekdruif de "Tanat" soms
gecombineerd met de Cabernetdruif.
AOC Pacherene du Vie Bilh
VDQS Cótes de Saint - Mont
AOC BEARN zeker allen te proeven prijs-kwaliteit.
Sommige Vins de Pays zeker proeven meestal aangename smaak.
Samenvatting van de wijnen van het Zuidwesten :
Ongecompliceerde wijnen goede prijs-kwaliteit.
Meestal jong drinken.
Uitzondering voor bepaalde domeinen : de prijzen zullen er naar zijn.
De Provence :
Dit is één van de oudste wijnstreken
van Frankrijk, dank zij het gunstig
klimaat worden enorme hoeveelheden
wijn geproduceerd, vroeger kwantiteit,
toch sinds enkele jaren met de moderne
vinificatiemethodes wordt meer en
meer naar kwaliteit gestreefd. Dank zij
het zonnig klimaat worden wijnen in de
Provence jaar na jaar van goede
gerijpte druiven gemaakt
Rode wijnen :
AOC Bandol : een stevig ongewoon
kruidig aroma rode wijn.
AOC Coteaux des Beaux de Provence : wordt geleverd uit een zevental gemeenten,
uitstekende wijn prijs-kwaliteit. AOC Coteaux d'Aix en Provence : stevige wijn.
VDQS Coteaux Varois : zeker te proeven prijs kwaliteit.
AOC Cótes de Provence : roséwijn heeft tegenwoordig een fruitig aroma, goede smaak,
jong drinken, bij te lang liggen krijgt het een bruine kleur De meeste wijnen in de
Provence worden jong gedronken.
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Deze streek die zich uitstrekt van de monding van de Rhone tot de Pyreneeën en de
Spaanse grens en die over heel zijn lengte tegen de Middelandse zee aanleunt. Het
grootste deel van de wijn wordt
versneden met vreemde wijnen en als
tafelwijn verkocht. Sommige als
streekwijnen. Herkomstbenamingwijnen
worden de laatste jaren beter en beter.
De meeste wijnen zijn rode wijn, witte
en rosé vindt men hier niet veel.
Longuedoc streek :
Sedert de jaren 80 worden de
wijnen hier van sommige wijngebieden
en wijnbouwers meer en meer
gewaardeerd, meer herkomst- ;
benamingen. De voornaamste zijn
Saint-Saturnin en Quatorze: betere wijnen.
Enkele bekende :
AOC Fitou donkere krachtige en smaakvolle rode wijn, opgepast : 2 soorten :
de moderne Fitou jong gedronken en niet duur
de bewaarwijn heel wat duurder maar de moeite waard.
AOC Faugeres - Saint Chinian : fruitige alcoholrijke, beslist proeven.
AOC Corbieres - AOC Minervois : lichte volle wijn.
AOC Costieres de Nimes : volle rode wijn, de moeite waard.
AOC Costieres du Longuedoc : eenvoudige goedkope rode wijn.
De betere herkomst benamingen :
AOC Coteaux du Longuedoc - Picpoul de
Pinet (witte wijn).
AOC Coteaux du Longuedoc La Clape
Onder de benaming AOC Blanquette de
Limoux wordt er een schuimwijn geproduceerd die volgens de methode
champenoise bereid.
Brut - sec - demi sec - doux vervangt de
goede champagne gezien de prijs .
AOC Muscat de Frontignan een
natuurlijke zoete wijn, zeker proeven bij
gelegenheid.
Wat de Vin de Pays betreft hier enkele
bekende zeker wat prijs kwaliteit betreft :
Vin de pays des Gorges de l'Herault
Vin de Pays de Vallée du Paradis
Vin de Pays du Gard
Vin de Pays des Sables du Golf du Lion
Vin de Pays de la Haute Vallée de l' Aude
Roussillon :
Hier zijn minder wijnen met herkomst
benamingen, toch enkele bekende wijt
gaarden : vb. Latour de France en
Caramany.
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Vin de Pays Catalanes - Vin de Pays des Pyreneeës - Oreintales.
Wijnen die dagelijks niet te versmaden zijn gezien prijs-kwaliteit.
Deze streek is ook bekend om zijn natuurlijke zoete wijn zowel rode als witte. Enkele
bekende :
AOC Rivesaltes - AOC Banyuls - zeker eens proeven als aperitief of dessert
AOC Muscat de Rivesaltes gewonnen uitsluitend van de Muscaatdruif, jong drinken,
goede prijs-kwaliteit.
AOC Banyuls Grand Cru : zoete wijn minstens 30 maanden gerijpt, op eiken vaten, erg
lekker als dessert maar wel duur.
Samengevat : vroeger werd de streekwijn in veel gevallen ondergewaardeerd, nu zeker
proeven.
Toch Uw smaak is de goede : wat zowel de dure of goedkope wijn betreft ik wens U
toch nog veel wijngenot.
Boeken die het lezen waard zijn voor wijnlefhebbers : Verschijnt jaarlijks :
De 300 beste wijnen van het jaar : beneden de 300 fr.
Frank Van der Auwera
Standaard uitgeverij Antwerpen
Uitleg over het boek.
Register van de wijnen vb. herkomst : Argentinië - Bulgarije Register van de wijnhandelaar in België.
Beschrijving van de wijnen : bewaartijd - waarmee te drinken enz
De rode wijnen van Frankrijk van Margaret Rand De Lantaarn - Amsterdam.

J. VERPOUCKE

12.

Vorige vrijdag onthulde de minister van
Defensie het herstructureringsplan voor
de Krijgsmacht, Hier krijgt U een
samenvatting van de belangrijkste
passages uit het hoofdstuk over de
nieuwe structuur voor de Krijgsmacht.
We komen meer in detail terug op dit
plan in Vox Magazine 2000/6 van 13
juni,

De strategische heroriëntatie (2000-2015)
De voorafgaande strategische reflectie en de basisprincipes
van lasten- en verantwoordelijkheidsverdeling waarop
Bondgenootschappen gesteund zijn, leiden vandaag nog
steeds tot het besluit dat de Krijgsmacht bekwaam /.al
moeten zijn haar proportioneel deel te doen van de
operaties te land, in de lucht en op zee. Elke aanpassing
van de Belgische Strijdkrachten moet steunen op een
lange termijnvisie die zich resoluut inschrijft in de
Europese Defensie en in de NAVO.
l. De landcomponent zal in de toekomst voornamelijk
tussenkomen op twee complementaire manieren:
gemechaniseerd en luchtmobiel. De gemechaniseerde
elementen zullen gemakkelijker en vlugger ontplooid
moeten worden in een conflictzone. De luchtmobiele
elementen moeten beschikken over de nodige
transport- en steunhelikopters. Ze bevatten een kern
lichte infanterie met luchtlandingscapaciteit.

Naar een nieuwe structuur voor
de Krijgsmacht.
De geostrategische omgeving duidt aan
dat de huidige structuur beter aangepast
kan worden aan hedendaagse en
toekomstige situaties. De nieuwe
structuur moet rekening houden met een
mogelijke inzet voor crisisbeheersing in
internationaal verband, met een leger dat
enkel bestaat uit beroepsmilitairen en met
de integratie van de Krijgsmacht in de
maatschappij.

2. De luchtcomponent zal op lange termijn nog steeds
nood hebben aan multifunctionele gevechtsvliegtuigen
geschikt voor het neutraliseren van de luchtdreiging en
voor de rechtstreekse en onrechtstreekse
ondersteuning
van de land- en zee-operaties. Het invoeren van
precisiewapens met groter bereik en op termijn
wellicht
ook van onbemande vliegtuigen is waarschijnlijk.
3. De zeecomponent zal met de mijnenbestrijdings- en
escortevaartuigen in de toekomst moeten blijven
bijdragen tot het verdedigen en open houden van de
belangrijkste aanvoerroutes naar het actieterrein. Ook
hier zal het invoeren van moderne en krachtigere
wapens de effectiviteit van deze component en de
veiligheid van het personeel verhogen.
4. Een adequaat inlichtingensysteem moet toelaten tijdig
en op alle niveaus over de correcte inlichtingen te
beschikken, ze optimaal te verwerken en te verspreiden.

5. De transportcapaciteit van de Krijgsmacht.
Landtransport: gestandaardiseerde dragers.
Luchttransport: een onvermijdelijke diversificatie om
de meest geschikte oplossing inzake snelheid en

volume te bekomen. Het gros van de middelen
zal over de zee worden getransporteerd.
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snelle en autonome laad- en loscapaciteit, die de
koopvaardijvloot niet biedt.
6. De logistieke en medische ondersteuning dient in
de eerste plaats om de ingezette strijdkrachten
operationeel te houden. Daarom gaat de
prioriteit uit naar de ondersteuning op het
actieterrein. Deze ondersteuning op het
actieterrein moet professioneel georganiseerd
worden door een beroep te doen op moderne
onderhoudstechnieken.

De structuur van de Krijgsmachtdelen
De Landcomponent
De kerncapaciteiten

De landcomponent zal in de toekomst twee
kerncapaciteiten ontplooien: een
gemechaniseerde capaciteit en een luchtmobiele
capaciteit.
De huidige gemechaniseerde capaciteit, vooral
gebaseerd op gepantserde rupsvoertuigen, zal
geheroriënteerd worden naar de snelle inzet van
lichte, mobiele, uniforme en gemakkelijker
projecteerbare gevechtseenheden. De bestaande
gepantserde rupsvoertuigen worden vervangen
door gepantserde wielvoertuigen, voorzien van
een betere actieve bescherming, een grotere en
effectievere vuurkracht door het gebruik van
precisiewapens en wapens met grotere dracht en
een vereenvoudigde logistieke steun door
maximale standaardisatie van het materieel.
De huidige parachuteerbare, lichte
infanteriecapaciteit zal geheroriënteerd worden
naar lichte, luchtmobiele en beter beschermde
gevechtseenheden voorzien van een gepast aantal
helikopters voor transport en vuursteun. Een
beperkt aantal parachuteerbare elementen zal
behouden blijven voor specifieke opdrachten. Voor
het uitvoeren van speciale operaties blijft een
bijzondere eenheid noodzakelijk.
Het Commando

De landcomponent moet bekwaam blijven om een
hoofdkwartier van het niveau 'gemechaniseerde
divisie' te werk te stellen. Bovendien is de 'brigade'
het laagste interwapenechelon dat in staat is om op
onafhankelijke wijze tussen te komen.
Het is de bedoeling om op termijn de stafcapaciteit
van het niveau 'gemechaniseerde divisie' te
integreren in de staf van het Operationeel
Commando van de Landmacht.

gemechaniseerde brigades. In dezelfde context zal
de Brigade Paracommando omgevormd moeten
worden tot een luchtmobiele brigade met
aangepast materieel. Er zal in het bijzonder
gezorgd worden voor standaardisatie en
interoperabiliteit.

De Luchtcomponent
Inleiding

Na de verdwijning van de scherpe dreiging van een
grootscheepse aanval tegen het NAVOgrondgebied, wordt nu met aandrang gevraagd aan
alle landen van de Alliantie dat zij hun
gevechtsvliegtuigencomponent niet meer verder
zouden afbouwen, maar wel dat zij het op
kwalitatieve wijze zouden aanpassen aan de vele
taken die uit de nieuwe strategische context
voortvloeien.
De jachtvliegtuigen

Voor de betrokken periode moet de
luchtcomponent kwalitatief beter in staat zijn de
vier basistaken die haar opgelegd zijn voor de F-16 te weten de afschrikking, de luchtverdediging, de
ondersteuning van de grondoperaties en de
verkenning - uit te voeren. Het innoverende
BENELUX DATF-concept (Deployable Air Task Force)
heeft zijn waarde bewezen.
Voor België zal in de volgende decennia de
operationele behoefte blijven bestaan om - zowel
op nationaal vlak als in alliantieverband - over
polyvalente gevechtsvliegtuigen te beschikken. Na
2015 zal de F-16 aan vervanging toe zijn. Het aantal
te verwerven nieuwe vliegtuigen zal wellicht
gevoelig lager liggen dan het huidige aantal.
Indicatief wordt rekening gehouden met zeker 48
vliegtuigen.
De luchttransportvloot

De Luchtmacht voert nog steeds de volgende
taken uit in dit specifiek domein: het ondersteunen
van de aeromobiliteit van de componenten,
humanitaire acties en beantwoorden aan
bepaalde specifieke behoeften.
Het luchttransport is grotendeels gebaseerd op
twee pijlers: de C-130 en de A-310. Ze beschikken
over voldoende operationeel en technisch
potentieel om de periode tot na 2010 te
overbruggen. De nieuwe ontwikkelingen worden op
de voet gevolgd. Om een analoge
transportcapaciteit te behouden, zou de aankoop
van zeven transportvliegtuigen van de FLA-klasse
moeten worden voorzien.

De multinationale context

De andere vliegtuigen

Er moet geleidelijk geëvolueerd worden naar de
lange-termijn optie die erin bestaat de drie
onvolledige gemechaniseerde brigades te
herleiden tot twee volledig uitgeruste en bemande

In dit specifiek domein streeft men naar een
rationalisatie van de bestaande vloot door de
vervanging van de toestellen door één enkel type
transportvliegtuig met een capaciteit van 30 tot 40
passagiers.

De Seakinghelikopters

Het 40ste Smaldeel zal zijn opdracht van Search
and Rescue (SAR) verder blijven uitvoeren vanuit de
basis van Koksijde.

De Zeecomponent
De opdrachten

Voor de Marine vormt de Europese samenwerking één
van de belangrijkste fundamenten. Zij heeft van nature
uit structuren die goed geschikt zijn om een integratie
met de Marines van de buurlanden toe te laten. De
Admiraal BENELUX is er het meest kenmerkende
voorbeeld van.
De middelen

Het aantal en de operationele karakteristieken van de
middelen die in 2015 gepland zijn, moeten het voorwerp
uitmaken van een grondige haalbaarheidsstudie die o.a.
rekening moet houden met de bestaande
personeelsstructuur van de Marine.
Financiering

In het kader van de Europese opbouw zal gestreefd
worden naar een aangepaste financieringswijze voor de
gemeenschappelijke aankoop van materieel.
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Voor het personeel dat geroepen is tot deelname aan
de operaties is het essentieel ter plaatse te kunnen genieten
van medische zorgen die van vergelijkbare kwaliteit zijn
met wat zij in eigen land kennen. Daarom moet een
bijzondere aandacht besteed worden aan de
eerstelijnszorgen en aan de medische middelen nodig voor
operaties. Het gratis karakter van de zorgen is essentieel
voor het personeel en blijft behouden. De lopende
herstructurering van de Medische Dienst is gericht op de
realisatie van deze objectieven.
• Militair Hospitaal Koningin Astrid (MHKA): een
haalbaarheidsstudie betreffende de overdracht van
militaire activiteiten naar de site van het SintPietersziekenhuis loopt nog. De hospitaalfunctie zal
beperkt worden, maar de geneeskunde, de
kinesitherapie, de tandheelkunde en de oftalmologie in
eerste lijn worden versterkt.
• Hoog-gespecialiseerde diensten (het
brandwondencentrum, het hyperbaar centrum, de
MUG) verstrekken belangrijke diensten. Indien de
overdracht van deze gespecialiseerde diensten een
verhoging van de kosten zou meebrengen voor de
overheidsbegrotingen, zou moeten afgezien worden van
de totale overdracht.
• De School van de Medische Dienst in Gent kan
behouden blijven.
• De militaire apotheek in Nijvel is zeer nuttig.

Informatisering en de ondersteuning van
het commando
Dit zijn prioritaire domeinen waar beroep gedaan
wordt op de IT (informatietechnologie). Om over een
performant CIS (communicatie en informatiesysteem) te
kunnen beschikken, dat opgelijnd is met de EU en met de
NAVO, is het noodzakelijk om enerzijds de bestaande
systemen te moderniseren en om anderzijds de
toekomstige beroepssoldaat uit te rusten met
geïndividualiseerde en zeer mobiele CIS-middelen. De
verwezenlijking van deze uitdaging vertaalt zich in de
verwerving van informatiesystemen voor de
ondersteuning van de informatiegaring en van
communicatiesystemen.

• In de provincies waar concentraties van militair
personeel bestaan, zal men waken over het behoud van
een pluridisciplinaire medische eerstelijnsdienst.

Evolutie van het hoofdmaterieel
De voor 2015 aangeduide getallen zijn slechts
indicatief. De transitieperiode wordt gekenmerkt door een
geleidelijke kwantitatieve vermindering daar waar het
objectief (te bereiken in 2015) een kwalitatieve
verbetering inhoudt.
LANDCOMPONENT
(zie tabel op de volgende pagina)
LUCHTCOMPONENT
(zie tabel op de volgende pagina)
ZEECOMPONENT
(zie tabel op de volgende pagina)

Personeel
De nieuwe personeelsstructuur zal geleidelijk overgaan van 44.604 in 2000 (militairen, leerlingen en
burgers) naar 39.500 op l januari 2015. Deze vermindering van de getalsterkte zal lineair gebeuren,
zonder gedwongen afvloeiingen of opgelegde maatregelen, en zal gekoppeld worden aan de versnelde
reorganisatie en aan de afslanking van de ondersteunende diensten.

- 16 IN MEMORIAM
Op 29 augustus 2000 overleed te Gentbrugge in het A.Z. Sint-Jozef mevrouw Solange
MOWAGIE, echtgenote van de heer VANDENHENDE H. voorzitter van de gewezen
afdeling EX-OOffrn. van Gent.
Mevrouw Lowagie heeft zich als secretaris van de Gentse vereniging ingezet gedurende
vele jaren voor de welvaart en in standhouding van deze vereniging. Sedert 1 994 nam
zij steeds deel aan alle Nationale vergaderingen van onze Federatie.
Zij die haar hebben gekend, herinneren haar als mens met een minzaam karakter en
vriendelijke omgang.
De Federatie van de Koninklijke Maatschappij der Ex-Onderofficieren was
vertegenwoordigd op de uitvaartplechtigheid te Lochristi door de afdelingen van
Antwerpen en Oostende.
Onze innige deelneming aan de heer VANDENHENDE en familie.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Zwart geel, rood!
De Belgische vlag
Een vlag is slechts een stuk stof maar
dan wel één dat vrij in de wind wappert
en symbool staat voor diegenen die haar
kozen of zich erop beroepen. De vlag
drukt de ziel van een natie, van een
groep mensen uit die hetzelfde ideaal
en een gemeenschappelijk doel hebben.
JULI 1830. In Parijs rommelt de revolutie. Het Franse volk voert een liberaal
grondwettelijk regime aan. Deze beweging steekt ook in andere landen de
kop op. Eén daarvan is België, dat de buik vol heeft van de Hollandse
bezetting.
BRUSSEL, 25 AUGUSTUS 1830.
De opvoering van de Stomme van Portici mondt uit in een opstand. België
eist de onafhankelijkheid op. De nationale beweging heeft een vlag nodig
aangezien enkele revolutionairen de Franse driekleur al aan het stadhuis
ophingen. Advocaat en journalist Lucien Jottrand belast zijn vriend
Edouard Ducptetiaux, dokter in de rechten en journalist, met het
vervaardigen van twee vlaggen in de kleuren van de Brabantse revolutie
van 1789. Op 26 augustus maakt mevrouw Abts, een winkelierster uit de
Heuvelstraat, deze vlaggen met drie stroken stof die ze horizontaal aan
een vlaggenstok bevestigt. Bovenaan komt het rood, in het midden het
geel en onderaan het zwart. Tussen 9 en 11 uur s 'morgens hijsen
Ducpetiaux en Jottrand de eerste vlag op de gevel van het stadhuis.
Theodore Van Hulst, een werknemer van het Ministerie van Oorlog,
wandelt met de twee door de Brusselse straten.

- 17 OP 23 JANUARI 1831 : bepaalt een decreet dat de schikking van de drie kleuren
voortaan verticaal in plaats van horizontaal zal gebeuren, in
de volgorde zwart, geel en rood vanaf de stok. Artikel 125
van de grondwet vermeldt eveneens de kleuren van de vlag
maar treedt niet in detail over de schikking. Aangezien er al
enkele tientallen vlaggen met horizontale stroken werden
verdeeld, ging het model toch tot in 1838 mee .
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§
Korea, al vijftig jaar

Op 25 juni 1950 dompelde de Koreaanse
oorlog een volk onder in ellende. Een halve
eeuw later zijn de gevolgen van dit conflict nog
zicht-j baar: terwijl de Berlijnse muur slechts
een herinnering is, verdeelt] de 38ste
breedtegraad het Koreaans schiereiland nog
altijd in twee verschillende landen.
De Koreaanse oorlog onderscheidt zich van veel andere conflicten uit de tweede helft
van de 20ste eeuw. Voor de soldaten was het een oorlog zonder haat en blinde
minachting. Het was een propere oorlog (zonder folteringen of drugs) waar de
deelnemers een zuiver geweten aan overhielden. Het was enerzijds een Amerikaanse
oorlog die de Amerikaanse strategische belangen in de Stille Oceaan verdedigde.
Anderzijds ook een Europese door de kleine contingenten die aan het front met elkaar in
aanraking kwamen en elkaar daar leerden kennen en appreciëren. Voor de Europeanen
was het een eerste stap naar de eenheid die we vandaag vormen. Voor de
wereldgemeenschap was het een geslaagde oorlog tegen de verspreiding van het
communisme.
De Belgische bijdrage was bescheiden maar reëel. Ondanks hun beperkte middelen
genoten onze militairen een uitstekende reputatie. Zij waren te laat voor de opwindende
successen in de herfst van 1950 en maakten enkel de meest moeilijke momenten van de
oorlog mee. Dat maakt hun verdienste nog groter. Hun herinnering is nog levendig. Op
de wapperende vlag van het 3de bataljon parachutisten kan iedereen de drie vermeldingen lezen die ze in Korea verdienden : Imjin, Haktang-Ni en Chatkol. Vijftig jaar later
blijkt het Koreaans epos een belangrijke pagina uit de geschiedenis van de Belgische
krijgsmacht.
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DEFENSIE-UITGAVEN VAN DE NAVO-LANDEN (1975 -1999)
De in Tabel l opgenomen cijfers vertegenwoordigen de feitelijke, in de loop van het fiscale jaar verrichte of nog te verrichten
betalingen. Zij zijn gebaseerd op de binnen de NAVO gehanteerde definitie van de defensie-uitgaven. Ten gevolge van de verschillen
tussen de/e definitie en die welke door de nationale overheden worden aangehouden, kunnen zich aanzienlijke afwijkingen voordoen in
vergelijking met de door de nationale overheden of in nationale begrotingen verstrekte cijfers. Indien een land militaire hulp verleent, is
dit in de defensie-uitgaven verwerkt. Indien een land hulp ontvangt, is de waarde va de ontvangen goederen niet verwerkt in de cijfers.
De uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling vallen onder de categorie materieeluitgaven en de pensioenen die aan pensioengerechtigden
worden uitgekeerd onder personeelsuitgaven.
Frankrijk is lid van het Bondgenootschap, zonder deel uit te maken van de geïntegreerde militaire structuur of deel te nemen aan de
gezamenlijke strijd krachtplanning. De verstrekte defensiecijfers met betrekking tot Frankrijk zijn slechts een indicatie.
IJsland beschikt niet over strijdkrachten.
In 1999 zijn de Tsjechische Republiek, Hongarije en Polen toegetreden tot het Bondgenootschap
TER INFORMATIE VAN DE LEZER:
Teneinde iedere ambiguïteit te vermijden is het fiscale jaar gebaseerd op het jaar dat de meeste maanden omvat: voor Canada en het
Verenigd Koninkrijk betekent 1997 bijvoorbeeld het fiscale jaar 1997/'98; voor de VS betekent 1997 fiscaal jaar 1996/'97.Ten
gevolge van afrondingen kunnen de totalen afwijken van de som van de onderdelen

