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ONZE NIEUWJAARSWENSEN 2004.
Het jaar 2003 loopt ten einde. Nog enkele dagen scheiden ons van de
eindejaarsfeesten. In naam van de Voorzitter en het ganse bestuur is het
ogenblik gekomen om U en uw familie een prettig kerstfeest en een
gelukkig nieuwjaar te wensen. Ik hoop dat wij allen in 2004 mogen
gespaard blijven van ziekten en teleurstellingen.
Aan allen dank om blijvend deel uit te maken van onze vereniging en ook
voor jullie talrijke deelname aan onze festiviteiten.
Mijn dank gaat ook aan alle bestuursleden, leden en sympathisanten
alsmede de adverteerders die door hun steun in het voorbije jaar hebben
meegeholpen aan de verdere groei en bloei van onze Koninklijke
Maatschappij.
Het jaar 2003 was een zonnig jaar met af toe wat sombere wolken die
boven de Krijgsmacht hangen, wat daar de gevolgen zullen van zijn moeten
we afwachten en maar hopen dat de politiekers beseffen dat zonder een
Krijgsmacht het gevaar van buitenlandse invloed zeer sterk wordt. Laat ons
als Ex-Onderofficieren er maar het beste van hopen.
G. DEWULF Secretaris
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DE MOND SPREEKT VEEL
UIT DAT HET HART NIET
ZEGT.

2.
AKTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ
DER EX-ONDEROFFICIEREN VAN DE KRIJGSMACHT
AFDELING OOSTENDE.
l. Ledenvergaderingen.

De Ex-Onderofficieren van de Afdeling Oostende, vergaderen op de tweede of
derde donderdag van de maand, uitgezonderd juni, 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 08 januari 2004 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- nieuwjaarsreceptie met snacks, dans en animatie
- speciale tombola
- Donderdag 12 februari 2004 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door een afgevaardigde van de Federale Politie
- koffietafel en tombola
- Donderdag 11 maart 2004 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door Mevr. Pollentier - onderserp : de werking in
de bejaardentehuizen.
- koffietafel en tombola
- Donderdag 08 april 2004 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- bingo
- koffietafel en tombola
- Donderdag 13 mei 2004 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door dhr. F. De Cabooter
- koffietafel en tombola
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JE LEVEN IS GESLAAGD ALS JE EERLIJK
BENT GEWEEST. GEREGELD HEBT
GELACHEN EN VEEL HEBT BEMIND.

3.
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 11,20 euro per persoon. De dranken zijn niet
inbegrepen. Na het eetmaal is er gelegenheid om te kaarten of deel nemen aan
het bingospel. Leden worden gevraagd om zoveel mogelijk deel te nemen aan deze
ontspanningsnamiddagen.
Verantwoordelijke voor deze organisatie : confr.Julien Vermeylen.
Er wordt ter plaatse betaald aan Julien, maar men dient hem vooraf te verwittigen
voor deelname aan het eetmaal.
Tel : 059/509409.
Datums van de samenkomsten :
2004 : 12 januari - 02 februari - 16 februari - 15 maart -05 april - 26 april - 17
mei - 07 juni - 28 juni -12 juli - 02 augustus - 23 augustus - 13
september -04 oktober - 25 oktober - 15 november - 06 december -27
december.
3 . Planning 2004 :
1. Ledenvergaderingen :
2004 : 08 januari - 12 februari - 11 maart - 08 april - 13 mei -09 september - 14
oktober - 04 november - 09 december.
2. Bestuursvergaderingen :
2004 : 07 januari - 04 februari - 03 maart - 31 maart - 05 mei -02 juni - 01
september - 06 oktober - 03 november -01 december.
4. Koningsdag :
Zaterdag 13 november 2004.
5. Dagreis :
Dinsdag 14 september 2004 - bestemming later.
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Het gebeurde kort vóór Kerstmis en het had gesneeuwd.
- Ik had toch gezegd dat je geen sneeuwman mocht
maken vóór de keukendeur! zegt moeder boos. Hoe
raak ik nu buiten?
- Maar ik heb geen sneeuwman gemaakt, mama !
O nee, en wat is dat dan?
- Dat is niet van mij!
Lieve hemel! Dan zijn we papa gisteravond in de tuin
vergeten!

4.
NIEUWE LEDEN 2003.
Wij heten de volgende nieuw-aangesloten Ex-Onderofficieren hartelijk welkom in onze
Koninklijke Maatschappij.
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MEDAILLE VAN EX-ONDEROFFICIER.
Volgende leden komen in aanmerking voor het verkrijgen van de Medaille van ExOnderofficier in het jaar 2004.
VIAENE
Freddy
NASSEL
Roni
VAN DER SCHUEREN
WILLEMS Daniel

FAICT Cyriel
NYS Andre
VANHOUCKE Gustaaf

Antoine

Indien er leden zijn welke niet opgenomen zijn in deze lijst en toch denken in
aanmerking te komen voor deze medaille, gelieve dan contact op te nemen met het
secretariaat. De bovenvermelde leden zullen nog schriftelijk verwittigd worden.
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Het lidgeld voor het jaar 2004 is onveranderd gebleven.
- 10 euro : voor effectieve leden (gehuwd of samenwonend).
- 10 euro : voor sympathiserende leden.
7 euro : voor weduwen.
Het lidgeld kan gestort worden op het rek. nr. 000-0146912-54 bij DEHAEMERS,
T - Nieuwlandstraat 21 te 8400 Oostende. Het kan ook kontant betaald worden
tijdens de ledenvergaderingen.
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DONDERDAG 11 MAART 2004 / STATUTAIRE VERGADERING.
Er wordt de leden ter kennis gebracht dat de jaarlijkse statutaire vergadering doorgaat
op 11 maart 2004. De bestuursploeg wordt gedeeltelijk herkiesbaar gesteld.
BARDEN Andre
DEWULF Gilbert
VERBAND! Charles
VERMEYLEN Edward
KIMPE Pierre
Leden die hun kandidatuur voor het bestuur wensen te stellen, moeten dit doen minstens
15 dagen voor de statutaire vergadering, en dit schriftelijk aan het secretariaat (art. 15
van de statuten). Er wordt dan ook gevraagd om tegen 25 februari 2004 de kandidaturen
te laten geworden op volgend adres : Slachtersstraat 2 bus 4 -8400 Oostende.
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11 NOVEMBER 2003 / WAPENSTILSTANDHERDENKING.
Zoals ieder jaar zijn wij vertegenwoordigd op de plechtigheid. De optocht van de oudstrijders kon rekenen op een ruime belangstelling want Sinterklaas kwam op deze dag
naar Oostende !
09.45 u. : Eucharistieviering in de St. P.Pauluskerk
10.30 u. : Optocht naar het Stedelijk monument
10.35 u. : Bloemenhulde en optocht naar Wapenplein met defilé'
11.00 u. : Groet aan de vlaggen - schouwing van de troepen
11.30 u. : Gelegenheidstoespraken in het feestpaleis
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-6 Verslag van de reis naar Kortrijk op 16 september 2003.
Vertrokken stipt op tijd met een laaghangende mist. ging het langzaam richting afrit Brugge (Loppem) waar
nog zes medereizigers opstapten. De reis verliep verder onder een mooi zonnetje tot aan de markt te Kortrijk,
waar we rond 9.05u uitstapten en in de het café-restaurant de "Klokke"iets konden drinken. Nadat de gids, de
heer Felix Decabooter ere-schepen van de stad Kortrijk, ons had vervoegd ging het richting "Stadhuis".
De oudste sporen over het bestaan van het stadhuis verwijzen naar de 13e eeuw. Doch door Franse oorlogen,
plunderingen en brandstichtingen werd het stadhuis volledig verwoest en telkens opnieuw herbouwd. In zijn
huidige vorm werden de oudste sporen teruggevonden rond 1520-27. Het stadhuis werd voor het laatst in 1962
volledig gerestaureerd en ingehuldigd door Koning Boudewijn. Alleen het bekijken van de twee sierschouwen
met prachtige ornamenten, in de "trouwzaal" en de "oude raadszaal", alsook het luisteren naar de prachtige
uitleg van onze gids over o.a. de beelden van de patroonheiligen van de steden die behoorden tot de kanselarij
van Kortrijk en de deugden in het leven, uitgebeeld door alleen dames ...loont de moeite voor een bezoek.
Al over de markt ging het richting Belfort, (zinnebeeld van de zelfstandigheid van de steden). Bij dreigend
gevaar werd de "klokke" geluid. Boven op de toren staan twee beelden: "Manten en Kalle" (St Amandus en
Kathelijne). De originele beelden werden door de Fransen meegenomen tijdens hun talrijke plundertochten en
bevinden zich thans te Dijon in Frankrijk. De huidige beelden werden gesponsord door de "Grand Bazar'".
Boven op het belfort staat het standbeeld van Mercurius. de god van de handel.
Via de markt bereikten we de S1. Maartenskerk.
Boven het oksaal staat nog een tredmolen (zoals met een fiets) om de klokken te luiden.
Deze kerk werd vroeger bediend door de begijntjes die via een klein smal steegje toegang tot de kerk hadden.
Nu naar het "Begijnhof \ ooit gesticht door een schenking van Johanna van Constantinopel in 1280.
De bijhorende kapel daterend ook van rond 1283 , werd gerestaureerd en juist vóór ons bezoek op 14 sept.
ingehuldigd. Binnenin bevindt zich een klein orgeltje (1678) en zou het oudste zijn van zijn soort in de
Nederlanden. Het werd gerestaureerd en is nu terug bespeelbaar.
Dat onze gids tijdens zijn rondgang zeer goede moppen kon vertellen bewijst volgende korte bijdrage: "Een
schepen doet een rondgang in het begijnhof en merkt op dat de "grootjuffrouw" telkens aan het kuisen is. Bij
zijn vraag waarom zij altijd aan het kuisen is wordt geantwoord: maar schepen, we hebben toch de gelofte van
kuisheid afgelegd...".
In de O.L.V. kerk konden we "De kruisoprichting" van Antoon Van Dijck en een beeldhouwwerk van
Bonneveux "ST Catherine" (met het Catherinewiel) bewonderen. Guido Gezelle was hier onderpastoor van
1872 tot 1889.
Onze tocht ging verder langs het "rijksarchief" waar we nog een heel oud "pandjeshuis" konden bewonderen.
Een soort ronddraaiende deur, met een plat vlak. waar men zijn "pand" moest in leggen, om in ruil geld met
ruilpapieren in ontvangst te nemen.
Via de "berg van barmhartigheid" bereikten we de "broeltorens"; overblijfselen van de verdediging van de
stad. Twee torens die met elkaar verbonden zijn door een brug die over de Leie loopt.
Aan de overzijde (van de Leie) staat het stedelijk museum, bekend voor zijn verzameling keramiek.
Vlug nog even vóór het eten, het was immers bijna 12 uur, een bezoekje aan het "monument ter ere van de
overwinning van 1302".
Opgewacht door onze chauffeur ging het richting restaurant "Colmar" waar we konden genieten van een
lekkere maaltijd, met drank 'à volante'...
In de namiddag bezochten we het linnen- en vlasmuseum. Hier moeten we zeker de initiatiefnemers
gelukwensen met het tentoongestelde. De volledige bewerking van het vlas wordt er uit de doeken gedaan en
soms aangebracht door levensgrote beelden, waartussen we zelfs een oude Flandrien "Briek Schotte"
herkenden. Zeker ook een aanrader voor de schoolgaande jeugd, om eens een bezoekje te brengen.
In een tweede gebouw konden we dan een blik werpen op allerhande "kantwerk". Voor liefhebbers van kant
zeker een must!
Na nog een rustige versnapering onder een stralend zonnetje en in een mooi gezellig milieu, werd de terugreis
aangevat rond 17.25u . Via een tussenstop te Loppem bereikten we Oostende rond 18.30u.

Dank U "John" voor deze prachtige dag!

-7LEDENVERGADERING VAN 12 NOVEMBER 2G03.
78 leden waren opgekomen voor deze ledenvergadering, er waren er veel afwezig
maar dit had zeker te maken als dat binnen twee dagen ons Koningsfeest plaats
heeft.
De voorzitter opende de vergadering met een welkomstwoord en vroeg daarop één
minuut stilte voor onze overledenen.
De spreker van de dag werd voorgesteld namelijk de heer Oosterlynck zoon van een
onzer leden. De spreker zelf die al bekend was bij ons stelde zich toch nog even voor als
hoofdverpleegkundige in de Intensieve Zorgenafdeling in het AZ St Jan te Brugge.
De spreekbeurt zelf begon een kwartier vroeger dan gepland maar de spreker zelf was
van dienst.
Zijn onderwerp vandaag was vooral gericht op de eerste hulp bij ongevallen .
Achtereenvolgens besprak hij verschillende gevallen zoals wat te doen bij
bewusteloosheid - verslikken - verstikking, zwaar hartinfarct met de symtomen en wat
te doen daarbij.
Hij sprak ook nog over enkele kleine tips zoals trappen op een verroeste nagel - wat
doen bij brandwonden en als laatste punt sprak hij over bijtwonden zoawel door een kat
- hond of mens. Hij zei nog dat de ideale wondheling bestond uit zeewier. Na deze
uitvoerig uitleg waarbij enkele leden zich vrijwillig aanboden voor enkele demonstraties
nam de spreker afscheid van ons met het in ontvangst nemen van het gebruikelijk
geschenk en een warm applaus. Wij hopen in elke geval dat dit niet zijn laatste spreekbeurt was bij ons.
De voorzitter nam vervolgens het woord met het aanhalen van wat er de komende
weken te doen is in onze vereniging. Vooral ons banket van 15 november kwam ter
sprake.
Het was tijd voor de koffie en werden dan ook de loten verkocht voor tombola. Deze
laatste verliep zoals altijd zeer vlot al gingen de prijzen naar enkelingen die zeker een
mollepoot in hun zak hadden. Rond 17.00 uur was dan alles voorbij en keerde iedereen
zeker tevreden huiswaarts.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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KONINGSDAG 2003.
Met verschillende delegaties van andere afdelingen kwamen we aan een totaal van
148 deelnemers, wat een kleine vermindering is met de voorgaande jaren maar toch
nog voor een bomvolle zaal zorgde. Er was eventjes een kleine paniek bij het
bestuur want de DJ was niet komen opdagen. Na wat heen geloop kwam alles op
zijn pootjes er was namelijk sprake van een contractverwisseling wat het
aanvangsuur betreft.
We werden dan verwelkomd door de voorzitter, er werd een toast uitgebracht aan Z.M.
de Koning gevolgd door het spelen van de Nationale Hymne. Het voorlezen van de
telegram gericht aan het Vorstenhuis besloot dit gedeelte van ons programma.
Zoals steeds was de maaltijd uitstekend. Na de hoofdschotel was er nog een kleine
toespraak door de voorzitter, waarop men overging tot het uitreiken van de medailles
van Ex-Onderofficier aan 7 leden. Onder leiding van de DJ werd er gedanst tot het
einde die voorzien was om 19.00 uur. Iedereen kon tevreden huiswaarts keren met de
gedachte aan ons volgend Koningsfeest : 13 november 2004.
§§§§§§§§§§§§
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-10Op 16-jarige leeftijd behaalt
Nathalie voor de middenjury haar diploma van het
secundair onderwijs. Tien
jaar later is luitenant Pattijn
doctor in de geneeskunde
(ULB en VUB), met de
luchtvaartgeneeskunde als
specialisatie. Daarnaast
sleept ze ook een diploma
psychologie in de wacht.
De meeste tijd gaat echter
naar haar thesis, die onder
meer gebaseerd is op de
ruimteopdracht van Frank
De Winne.

En zo studeert z i j in 1994 aan de
VUB. Eerst en vooral "om perfect
tweetalig te worden." Vervolgens,
vanaf 1997, aan de ULB. Ondertussen
sleept
zij
haar
certificaat
luchtvaartgeneeskunde in de wacht
en
beëindigt
zij
haar
psychologiestudies aan de VUB.
Nathalie betreurt "dat zij door de wet
haar studies niet kan inkorten." Het is
wellicht overbodig te vermelden dat zij
geen enkel jaar heeft moeten overdoen.
Bij de krijgsmacht zagen sommigen
onmiddellijk het enorme potentieel in
van deze briljante leerlinge. Na haar
studies geneeskunde, in september
2001, volgt Nathalie een stage van
vier maanden op de dienst van
professor Martin Zizi (wetenschappelijk
adviseur van het toenmalige hoofd van
de medische dienst). Zij voert hier
onderzoek uit in het kader van de
toekomstige serotheek van Defensie.

Er zit iets in de genen van de familie
Pattijn. Met een vader die dispatcher
(springmonitor) is bij de parachutisten
en
een
moeder
die
Belgisch
kampioene vrije sprong is, is het
natuurlijk onmogelijk om als een normaal kind op te groeien. Voor Nathalie
tellen de uren dubbel en duren de
studies te lang. Dus voert zij niet
alleen parachutesprongen uit (wat wil
je, met zo'n ouders?), maar heeft zij
op haar zestiende ook al haar
diploma van het secundair onderwijs
op zak. Haar droom? Het luchtruim,
en meer bepaald het besturen van
een F-16. Jammer genoeg geraak je
op je zestiende niet binnen in de
Koninklijke Militaire School. Nathalie
moet een jaar geduld uitoefenen in
de voorbereidende divisie van de
KMS om er uiteindelijk achter te
komen... dat ze door haar bijziendheid
nooit F-16 piloot zal worden. Ach, wat
doet het ertoe? Dan wordt ze toch
gewoon arts en meer bepaald met de
luchtvaart als specialisatie.

"Een uiterst leerrijke periode op een
dienst waar vrijheid van denken
noodzakelijk is", vertelt ze. "Wij namen
de literatuur omtrent dit onderwerp
door,
maar
onderzochten
ook
concrete gevallen. We hadden veel
contact met het Rode Kruis, het
Instituut voor Tropische Geneeskunde
in
Antwerpen
en
de
Franse
krijgsmacht. Die heeft in dit soort van
projecten al veel vooruitgang geboekt."
Na een militaire opleiding in de
Koninklijke School van de Medische
Dienst wordt Nathalie in januari 2002 de
arts van de basis van Bevekom. Het
begin van een rustiger leven? Vergeet
het maar! Drie maanden daarvoor
kreeg Nathalie het aanbod om deel te
nemen aan een beursproject van het
NFWO
(Nationaal
Fonds
voor
Wetenschappelijk Onderzoek). Deze
onderzoeksbeurs, gefinancierd door
de Euro space foundation, was
bestemd voor een Belg om onderzoek
te
doen
in
de
luchten
ruimtevaartgeneeskunde. De omstandigheden dwingen Nathalie om haar
project over de psychofysiologische
effecten
van
het isolement
in
nauwelijks veertien dagen klaar te
stomen. "De kwaliteit van je project
was veel beter", merkte Dirk Frimout
op, de eerste Belgische astronaut en
lid van het selectiecomité.

Foto hiernaast:
Nathalie onder het beeld van de eerste kosmonaut
Joeri Gagar/n in Sterrenstad bij Moskou

-11Samen met een andere astronaut, Frank De Winne. zal
Nathalie aan een veelbelovend project beginnen (zie kader).
In samenwerking met het laboratorium van professor Paiva
stelt Nathalie een project voor dat door de Esa, het Euro
pese ruimtevaartbureau, verkozen wordt. Deze beslissing
neemt de laatste twijfels binnen de staf weg. Niet iedereen
was namelijk overtuigd van de voordelen om militairen met
wetenschappelijk onderzoek te belasten.
Ondertussen verdeelt deze perfect drietalige haar aan
dacht over drie laboratoria (Erasmus, de faculteit
psychologie van de ULB en het neurofysiologisch
laboratorium van de VUB), analyseert zij de gegevens van
de Odissea missie, volgt zij haar licentie in de psychologie
en werkt zij daarnaast ook nog mee aan andere projecten
die kaderen in haar doctoraatsthesis bij professor Zizi.
Dat zal haar dus enkele jaartjes zoet houden. Temeer
omdat het militaire milieu haar een brede waaier aan
toepassingen biedt. Daardoor blijft ze volop gefocust op dit
onderzoek. Een buitenkansje voor onze krijgsmacht die
altijd op zoek is naar goede onderzoekers

Tekst: Patnck Thomée

Vertaling: Nele De Broyer

EEN THESES MET UITEENLOPENDE TOEPASSINGEN
Minder dan acht maanden! Dat is de tijd waarover
Nathalie beschikt om een wetenschappelijk onderzoek in de ruimte voor te bereiden, te controleren, te
bekrachtigen, uit te leggen en op te starten. Volgens
sommige onderzoekers van het CNES van Toulouse
(Centre National d'Études Spatiales - het Franse centrum voor ruimtevaartonderzoek) een onmogelijke
opgave. Voor anderen is dit een nieuw Belgisch succes.
Aan het experiment werken om te beginnen drie bekwame mensen mee (Frank De Winne en twee medewerkers). Het werd eerst getest op een veertigtal
psychologiestudenten, vervolgens op een groep van
geselecteerde piloten van de luchtcomponent. Het
was dus wetenschappelijk gestaafd, maar de haalbaarheid in de ruimte moest nog worden nagegaan.
Want het is misschien gemakkelijk om experimenten
te doen op de begane grond, maar dat is veel minder
vanzelfsprekend in de ruimte, waar alles in een
kleine ruimte zweeft. De astronauten moeten dus
goed nadenken over elk gebaar en het ontelbare
keren tot in detail oefenen.
In haar thesis bestudeert Nathalie de psychofysiologische interacties in een omgeving van isolement en
stress. Een studie met meer toepasingen dan het experiment tijdens de Odissea-opdracht. Hier testten de
wetenschappers de cognitieve prestaties (computertesten) en deden zij metingen van de fysiologische
activering. Daarvoor baseerden ze zich op drie parameters: het elektrocardiogram, de slagaderdruk en de
ademhaling. Bedoeling is een idee te krijgen van de
activering van het autonome zenuwsysteem (regelt
onze reflexen). De wetenschappers kijken met andere
woorden hoe een individu fysiologisch reageert op
stress. Op basis hiervan zou het mogelijk zijn om na te
gaan hoe iemand reageert op een moeilijke situatie. Een
revolutie in het domein van de selectie van medisch
personeel
voor
veeleisende
functies.
Deze
werkmethode is ook vernieuwend omdat ze aan de
proefpersonen kan worden aangepast. Een psychologiestudent, een astronaut en jachtpiloot hebben
immers weinig met elkaar gemeen! "Wat is nu het
verband tussen de ruimte en onze krijgsmacht, die geld
tekort heeft?" zouden sommige zwart-denkers wel eens
kunnen denken. De studie over het isolement kan
gewoonweg veel nuttige informatie opleveren voor
militairen die tijdens een gevechtsopdracht opgesloten
zitten in een pantservoertuig. Hetzelfde geldt voor
duikers of jachtpiloten. Je mag niet i! ^ vergeten dat
stress onvermijdelijk hoort bij het werk van een militair
tijdens een operatie. Het is een onmiskenbare troef al voor
het vertrek te kunnen vaststellen wie de opdracht
psychologisch werkelijk aankan. Om nog maar te
zwijgen van de vele toepassingen die kunnen
voortvloeien uit een beter begrip van de psychofysiologische interacties. Het Golfsyndroom, waarmee
honderdduizenden veteranen te kampen kregen, heeft ook
een psychologisch aspect.
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Bron: 21 juli 2002. Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Tekstverwerking Pierre Pierter

Het Koninklijke escorte te paard

Sinds de onafhankelijkheid van België worden de Vorsten tijdens hun officiële
verplaatsingen, vergezeld door een Koninklijk Escorte te paard. Vandaag wordt deze
prestigieuze taak uitgevoerd door de ruiters en paarden van de Algemene Reserve van de
federale politie De 132 ruiters van het Belgische Koninklijk Escorte rijden allemaal op
Belgische paarden,
Samenstelling van de escorte

Voorspits
De stoet wordt geopend door de voorspits, gevormd door drie hoofdinspecteurs. De lansen
die horizontaal over de hals van de paarden worden gedragen, geven aan dat de Koning
aanwezig is.
Trompetterskorps
Na de voorspits volgt het trompetterskorps, dat met trompetgeschal de komst van het
escorte aankondigt. Deze veertien 'muzikanten te paard' berijden schimmels en
kennen een uitgebreid repertorium van cavaleriemuziek zoals marsen en signalen,
Eerste eskadron met commandant van het Koninklijk Escorte
Hierna komt het eerste eskadron te paard, bestaande uit twee pelotons, onder de leiding van
een eskadronscommandant
Onmiddellijk voor de koninklijke -wagen bevindt zich de officier-standaarddrager, geflankeerd
door twee wachten.
Ter hoogte van de rechterdeur van de Koninklijke wagen rijdt de commandant van het
Koninklijk Escorte, een hoofdcommissaris. Achter hem rijden twee hoofdinspecteur
estafetten.
De commandant van het escorte kan zo de bevelen van de Koning ontvangen en via de
estafetten doorgeven aan de betrokken officier(en).
Ook de onmiddellijke beveiliging van de Koning behoort tot het takenpakket van de
commandant.
Tweede eskadron
Daarop volgt het tweede eskadron dat ook is samengesteld uit twee pelotons.
Achterspits
Het escorte wordt afgesloten door de achterspits en die bestaat uit drie hoofdinspecteurs te
paard. Zij dragen steeds hun lansen verticaal,
* * *

Uniform
Bij de oprichting van het Koninklijk Escorte in de schoot van de toenmalige Rijkswacht in
1938. kreeg de kunstenaar-tekenaar James Thiriar de opdracht een uniform voor de ruiters
te ontwerpen. De kunstenaar inspireerde zich op het groot-uniform van de gendarmerie van
vóór 1914. De nieuwe praalkledij werd door de Koning goedgekeurd op 20 mei 1939 en viel
onmiddellijk in de smaak van de bevolking. Vooral de berenmuts wekte verbazing en
bewondering op.
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Archieffoto Roland Van Onsem

Berenmuts
Vandaag dragen de ruiters van het Koninklijk Escorte nog steeds hun oorspronkelijke uniform en
de zwarte berenmuts die vooraan versierd is met een goudmetalen koningskroon. De ruiters
beschouwen als een eer de berenmuts te mogen dragen omdat die steeds het hoofddeksel
voor de keurtroepen is geweest.
Sinds 1792 droegen de Franse eliteruiters zo'n hoofddeksel en toen in 1801 de toenmalige
Rijkswacht de consulaire wacht vormde verwierf ook zij het privilege de berenmuts te dragen. De
meeste berenmutsen zijn nog origineel en dus gemaakt in echte berenhuid. Bij vervanging
worden nu synthetische materialen aangewend.
De Belgische berenmuts is klompvormig, de Engelse daarentegen is eivormig, Extra
Voor elke koninklijke prestatie worden de paarden extra verzorgd. Ze worden zorgvuldig
geborsteld en eventueel met water en shampoo gewassen. De hoeven worden met zwarte
schoensmeer opgeblonken en ais extraatje worden op het kruis van het paard, met zeep en een
kam, ruitjes getekend.
Adagio, het bonte paard van de paukenist, is een zevenjarige Belgische ruin. Hij is zeer kalm, zelfs
bij een portie decibels blijft hij onverstoord. Zijn lange beenharen en brede borst geven hem een
stoer uitzicht, maar het is een dier met een zacht karakter dat zonder problemen reageert op
de impulsen van de voeten van zijn ruiter,
21 juli is ook voor de paarden een feestdag, toch zijn zij gelukkig als zij in hun vertrouwde
stallingen terug zijn. Daar krijgen zij ter afronding een 'vorstelijke' borstelbeurt.
De cavalerie van de federale politie
De 132 paarden die defileren op de nationale feestdag, zijn niet exclusief voorbehouden voor het
Koninklijk Escorte. De federale politie zet de ruiters en hun paarden ook in als gespecialiseerd
middel bij operaties openbare orde, (bijvoorbeeld handhaving openbare orde., begeleiding van
risicosupporters, enz).

14.
Daarnaast kunnen de lokale overheden en politiediensten de cavalerie ook vragen ter
ondersteuning van lokale acties.
Deze acties kunnen openbare orde betreffen, maar ook cavaleriepatrouilles in de stad, in de
beboste streken of aan het strand.
Dergelijke patrouilles werken vooral preventief en ontraderend.
De federale politie telt op dit ogenblik 200 paarden, de 132 paarden van net Koninklijk Escorte
incluis.
De ruiters doen ook nog ander politiewerk zoals ordediensten te voet, overbrenging van
gevangenen, bescherming van waardentransporten en patrouilles.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
IN HEMDRIUM
Op 28 september 2003 overleed te Oostende ons i lid de
heer Marcel CREMER.
Het heen gaan van een Vriend .
De heer Marcel CREMER geboren te Theux op 20 april 1937
waar hij zijn jeugd en schooltijd volbracht. Reeds van jongs af
was de techniek voor Marcel iets fascinerend. Op 01/10/54 vervoegde hij de Zeemacht. Na zijn militaire opleiding bij de
Zeemacht trok hij naar Doornik bij de Ordonnans zoals men dat
toen noemde om zijn technische brevetten te behalen. Leergierig
zoals hij was ging hij menigmaal zowel bij de Zeemacht of Land zich verder
bekwamen. Marcel was een graag gezien gast zowel aan de wal of aan boord.
Onderofficier was voor hem niet alleen Chef zijn maar in de eerste plaats de mensen
helpen. Door zijn sportieve aard : Volley-ball of met de fiets steeds kon men op hem
rekenen dit ook in de burger groeperingen. Mensen met die ingesteldheid dat vergeet
men niet vlug.
A.J. VERPOUCKE
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
ONS OUDERHUIS
Vaak denk ik nog aan 't ouderhuis al is 't
reeds lang niet meer. Ik zie het vóór mijn
geestesoog en 't komt en komt steeds weer.
'k Zie ons bij 't licht der olielamp des winters
rond de stoof geschaard. Het jongste zit op
moeders schoot, of rijdt op vaders knie te paard.
Soms hoor ik 't ritselen der linde in 't
zomerbriesje voor de deur. 'k Zie moeders
bloemen in het hofje en snuif hun milde, zachte
geur.
Helaas, 't is alles maar verbeelding, wellicht door
heimwee voortgebracht. Maar toch, hoe schoon
is het te dromen van wat het ouderhuis ons
bracht.
GERARD GALLE

-15Enkele korte berichten.
Op 25 oktober 2003 vierde de "Ligue Patriotique de Sous-Officiers
de l'Armée Beige" hun jaarlijks banket.
Onze vereniging was er vertegenwoordigd met 16 leden.
Vertrokken te Oostende om 10.44 uur met aankomst Brussel-Centraal om 11.56 uur
bereikten we een 10 tal minuten later het "Novotel".
Wij allen hebben een aangename namiddag bijgewoond. Smakelijk eten gezellige
sfeer en dans met zang onder leiding van "Lily" was de oorzaak dat plots het uur
van de terugreis richting Oostende was aangebroken
Met enige vertraging zijn we rond 19.45 uur thuis gekomen.
Onze dank voor het bestuur van de afdeling Brussel behorende tot onze
Federatie die dit mooi feest heeft voorbereid.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Op 09 november 2003 vierde de "Gewezen Onderofficieren van de Krijgsmacht afdeling Kortrijk" hun banket ter gelegenheid van Koningsdag .
We zijn om 11.12 uur uit Oostende vertrokken met de rechtstreekse trein naar Kortrijk.
Daar werden we opgewacht door een bus en een drietal taxi's om ons allen naar het
"Klokhof" te voeren. Een zeer goede organisatie!
Het feest werd een mooi succes. Een prachtig kader, zeer goed eten, puike sfeer en een
hartelijke ontvangst door voorzitter Gilbert en zijn bestuur, dit waren de ingrediënten
van een zeer geslaagd feest. Dat het goed was zullen de 33 Oostendse deelnemers
beamen.
§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§
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Ter gelegenheid van Koningsdag werden een aantal leden in de bloemetjes gezet door
het uitreiken van de medaille van ex-onderofficier.

De heer Didier Ramoudt - Senator /Vlaams Volksvertegenwoordiger ontving eveneens
het hierboven vermelde ereteken.
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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. Het lidmaatschap bedraagt :
8 Euro voor effectieve leden –
8 euro voor sympathiserende leden 7 euro voor weduwen en alleenstaande leden.

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
Koninklijke Maatschappij Ex-Onderofficieren van de
Krijgsmacht te Oostende.
*Naam van de echtgenote ...........................................
*Weduwe van ..............................................................................
Adres .........................................................................
te ................................ postn0................ Tel ......................
*Militaire stand: B.O.O.
Toegevoegd onderofficier
Tijdelijk onderofficier
Dienstplichtig onderofficier
Graad: ..........................................
Stamnummer:................................
Krijgsmachtafdeling: ......................
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

