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EEN KLEIN VOORWOORDJE.

Met het verschijnen van deze KLAROEN, staan we voor het feit dat het jaar 2004 al
halverwege is. Tot hiertoe jammer genoeg een jaar met veel onrust inde wereld on de
vorm van terrorisme. Ook met de vernieuwde politieke beloftes op Vlaams en
Europees vlak staan er allicht nieuwe dingen op ons te wachten. Het wordt zodoende
tijd om de tweede helft van 2004 aan te vangen met een positieve noot door ons allen
in te vullen met onze vriendschapsbanden onder elkaar verder aan te trekken en vast te
houden via onze vereniging. Maar ook daarbuiten met elkeen om ons heen op eender
welke manier. Zij het fietsen, wandelen, keuvelen, reizen of wat dan ook in de
komende mooie en zonnige dagen in de vrij e natuur.
Op mindere dagen kunnen wij ons nestelen voor onze nieuwe openbare sportzender
SPORZA die ons een rijk aanbod beloofd aan sportieve evenementen zoals de
Olympische Spelen, het EK voetbal in Portugal, de Ronde van Frankrijk, tennis,
atletiek en nog veel meer. Dat de beste moge winnen.
In september gaan we opnieuw actief de draad opnemen van onze maandelijkse
activiteiten, waarbij uiteraard alle leden en sympathisanten van harte en met open
armen opnieuw zullen ontvangen worden.
Veel zonnige en warme groeten,
Een bestuurslid
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
21 JUNI : DE ZOMER
ik heb gedroomd
van een eiland
onbewoond
valiezen
gaan niet mee
alleen de zon, de zee
droom je mee?
of heeft het grijze daglicht
je ook al overmand?
MARC VENS

-2AKTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ
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 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 09 september 2004 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door afgevaardigde van de "Beheerseenheid van het Mathematisch
Model van de Noordzee" het werk van de "Belgica"
- koffietafel en tombola
- Donderdag 14 oktober 2004 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door Admiraal b.d. HERTELEER met als onderwerp
Defensie vandaag
- koffietafel en tombola
- Donderdag 04 november 2004 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door afgevaardigde van OXFAM
- koffietafel en tombola
- Donderdag 09 december 2004 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door dhr. T. GERMONPRE - schepen van de Stad Oostende
- koffietafel en tombola
- Donderdag 18 januari 2005 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- nieuwiaarsreceptie met snacks, dans en animatie
- speciale tombola
- Donderdag 10 februari 2005 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- bingo
- koffietafel en tombola
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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 te nemen aan het
bingospel. Leden worden gevraagd om zoveel mogelijk deel te nemen aan deze
ontspanningsnamiddagen.
Verantwoordelijke voor deze organisatie : Julien Vermeylen. Er wordt ter plaatse
betaald aan Julien, maar men dient hem vooraf te verwittigen voor deelname aan het
eetmaal. Tel. 059/709409.
Datums van de samenkomsten :
2004 : 12 juli - 02 augustus - 23 augustus - 13 september -04 oktober 25 oktober - 15 november - 06 december -27 december
2005 : 17 januari - 07 februari - 28 februari 21 maart- 11 april - 02 mei
- 23 mei - 13 juni - 04 juli - 25 juli -15 augustus - 05 september 26 september - 17 oktober -07 november - 28 november - 19
december.
3. Planning 2004 - 2005 :
1. Ledenvergaderingen :
2004: 09 september - 14 oktober - 04 november - 09 december.
2005: 13 januari 17 februari - 10 maart - 14 april - 12 mei - 08 september - 13
oktober - 10 november - 08 december.
2. Bestuursvergaderingen :
2004: 01 september - 06 oktober - 03 november - 01 december.
2005: 05 januari - 02 februari - 02 maart - 06 april - 04 mei - 01 juni - 31
augustus - 05 oktober - 02 november -30 november.
4. Koningsdag :
Zaterdag 19 november 2005.
5. Dagreis :
Datum nog niet bepaald - zal later worden medegedeeld in de volgende Klaroen.
§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§
De onderwijzer gaf als onderwerp voor
het opstel: 'Als ik algemeen directeur van
een groot bedrijf was ..."
Alle kinderen bogen zich over hun schrift
en begonnen te schrijven of op hun pen te
bijten. Allemaal, op één na, die helemaal
niets deed.
- Pieter, wanneer begin jij? vroeg
de onderwijzer.
- Mijn secretaresse is er nog niet,
antwoordde Pieter.
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DE KRIJGSMACHT
AFDELING OOSTENDE
WERKJAAR 2003
Traditie getrouw brengt de secretaris van onze Maatschappij U een
overzicht van de werking ervan gedurende het voorbije jaar.
Dit gebeurt tijdens de statutaire vergadering van 11 maart 2004.
In 2003 waren er 9 ledenvergaderingen, 17 etentjes, l dagreis en diverse aktiviteiten.
Op 09 januari namen 145 leden deel aan de nieuwjaarsreceptie die een zeer gezellige
dansnamiddag is geworden.
84 leden waren present op 13 februari, er werd geen spreekbeurt gehouden wegens de
werken in het Koninginnehof en was er bingo in de plaats gekomen.
Onze statutaire vergadering had plaats op 13 maart waarvoor 90 leden waren komen
opdagen. De spreker was dhr. COOPMAN (Adjunct Penitentair Assistent in het
Penitentair Complex te Brugge) - Hij sprak ons over het leven in de Brugse Gevangenis.
Er waren geen tegenkandidaten voor de herkiezing van de volgende bestuursleden : dhr.
Van Loocke, Verpoucke en Somers.
De volgende vergadering was op 10 april met 92 leden present. De spreker was dhr.
Johan Verstreken - Schepen van Cultuur en vooral bekend van radio en televisie. Hij
sprak ons over de media in het algemeen.
Op 08 mei was de laatste vergadering voor de vakantie er waren 72 leden tegenwoordig.
De spreekbeurt werd gehouden door dhr. Sven Germonpré buurtwerker in het
Westerkwartier te Oostende. Hij onderhield ons over de werking van de buurthuizen.
Na het verlof was de eerste vergadering op 11 september met reeds 83 leden. De spreker
was dhr. Jeroen CORNILLY, adjunct-adviseur bij de Dienst Cultuur van de Provincie
West-Vlaanderen. Zijn thema was "Monumentenzorg" .
Op 09 oktober was de volgende vergadering met 88 leden. De spreker was dhr. Torn
Germonpré schepen van de Stad Oostende en verantwoordelijk voor het seniorenbeleid.
Hij sprak over de stedenband tussen Oostende en Banjul (hoofdstad van Gambia).
Maar 78 leden voor de vergadering van 12 november. Het was dhr. Oosterlynck
(hoofdverpleegkundige in het AZ St Jan te Brugge) die sprak ons over de eerste hulp bij
ongevallen.
Als laatste vergadering van dit jaar op 11 december waren er 72 leden komen opdagen.
Een boeiende spreekbeurt werd gehouden door dhr. Van Houcke van Natuurpunt
Middenkust. Hij sprak over de natuurgebieden rond Oostende en de ontwikkeling ervan.
Er was een behoorlijke opkomst voor de ledenvergaderingen met een gemiddelde van
80,2 wat een vermindering betekent met vorig jaar waar men nog 88 % had. De andere
aktiviteiten :
We beginnen met Koningsdag op 15 november. Er waren in totaal 148 deelnemers met
verschillende delegaties van andere afdelingen. Met het overhandigen van 7 eretekens
werd dit aangenaam feest besloten.
De dagreis had plaats op 16 september. De bestemming was dit jaar Kortrijk. Onder
leiding van de heer Decabooter die de gids was werd eerst het Stadhuis bezocht
vervolgens het Belfort waarna de richting St Maartenskerk was. Verder naar het
"Begijnhof" daarna kwam de O.L.V. kerk aan de beurt via het Rijksarchief bereikten we
de Broeltorens
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1302".Na de middag was er nog een bezoek aan het linnen- en vlasmuseum met daarbij
het kantwerkmuseum. Al bij al een zeer geslaagde uitstap.
De prijs voor de beste leerling Lichamelijke Opvoeding en Sport was dit jaar voor Kpl
BOO Kris BOOGAERTS. Op 19 december werd bij de doopplechtigheid van de 58
Prom de prijs overhandigd door ons bestuurslid E. DEWULF. Aan de laureaat van 2002
boden wij op 04 maart een lunch aan, samen met de vervanger van de Schoolcommandant en de Korpsadjudant.
Op de vergaderingen van het Federaal Bestuur, zijn de voorzitter en de penningmeester
of een bestuurslid steeds aanwezig.
Op alle vaderlandslievende plechtigheden van het VOSVAMO, zijn de voorzitter,
vaandeldrager en bestuursleden aanwezig.
De voorzitter gaat, meestal vergezeld van een bestuurslid naar de vergaderingen van het
VOSVAMO.
Het tijdschrift "DE KLAROEN” verscheen in 2003 om de drie maanden, de secretaris
kon rekenen op het bestuur en sommige leden om het tijdschrift zo aantrekkelijk
mogelijk te maken en ook dat alles tijdig bij de leden wordt bezorgd .
In het jaar 2003 kregen we er 9 nieuwe leden erbij, allen gewezen onderofficieren van
de Krijgsmacht : l van de marine en 8 van de Landmacht .
januari
: CEULEBROECK Georges
februari
: GRYSON Jackie
april
: CORNEILLIE José
oktober
: VERHELLE Arsene
DUFOOR Guido
DEVOS Eddy
november : STANSSENS Hugo
CHANTERIE Noel
oktober
: SMITS Willy
Wij kenden het verlies wegens overlijden van volgende leden :
Georges VAN BRANTEGHEM overleden op 29 juli 2003
Lodewijk THEYS overleden op 28 augustus 2003
Marcel CREMER overleden op 28 september 2003
Onze gelden zijn zoals steeds in de goede handen van onze penningmeester Theo
DEHAEMERS. Van hem krijgt U nu een overzicht van de toestand van de kas.
Dank voor Uw aandacht.
(Zoals voorgelezen op de statutaire vergadering van donderdag 11 maart 2004 door de
secretaris).
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
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Voor deze statutaire ledenvergadering waren er 89 leden opgekomen die werden
verwelkomd door de voorzitter waarbij hij dan ook een minuut stilte vroeg voor de
overleden leden.
De secretaris stelde daarop de spreker van de dag voor namelijk Mevrouw Pollentier
directrice van de bejaardentenhuizen Lacourt en de Boarebreker te Oostende. Zij
nam onmiddellijk het woord en begon dan zich zelf voor te stellen.
Zij wou spreken over het leven in een woon- en zorgcentrum.Het woord rusthuis wordt
nu vervangen door "woon- en zorgcentrum" waarbij hier vooral de nadruk wordt gelegd
op een thuisvervangend milieu en wel voor ouderen met een meervoudige
zorgenbehoefte.
Ze sprak vervolgens over de volgende punten : voor wie wordt het verzorginstehuis
gebouwd? - welke rechten heeft de bewoner in een rusthuis : een vrije keuze - recht op
inspraak en privacy - recht op veiligheid.
Het rusthuis is als een open leefgemeenschap en ze ging verder met te spreken over de
animatie en haar visie daarop waarbij de samenwerking van het personeel noodzakelijk
is. Het volgend punt was de noodzaak met de band met de families de inspraak,
informatie, inlichtingen, deelname aan bepaalde aktiviteiten enz. Ze legde vervolgens de
nadruk op het werk van de vrijwilligers en hun begeleiding ervan. Haar besluit is als
volgt : oud worden en gezond blijven is een blijvend geschenk -zorgbehoevend oud
worden en gelukkig blijven is een geweldige opdracht als de toenemende
afhankelijkheid aanleiding geeft tot verplicht gaan leven in een rust- en verzorgtehuis,
wordt het geluk dubbel op de proef gesteld.
Met het in ontvangst nemen van het gebruikelijk geschenk nam de spreker afscheid van
ons met een welverdiend applaus.
Nu was de tijd aangebroken voor de statutaire vergadering, de secretaris nam het woord
door het voorlezen van het jaarverslag en vervolgen! was het de beurt aan de
penningmeester om de toestand van onze centen voor te stellen. De verkiezing of de
herverkiezing van de bestuursleden Baroen - Dewulf G. - Verbandt - Kimpe en
Vermeylen was geen enkel probleem daar er geen tegenkandidaten waren. De
verkozenen werden dan ook unaniem aanvaard.
De tijd van de koffie was aangebroken en werden de tombolaloten verkocht. De
tombola verliep vlekkeloos en tegen 17.00 uur was deze aangename namiddag voorbij
en tot in april voor de bingo.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§
LEDENVERGADERING VAN 08 APRIL 2004.
Voor deze namiddag waren we met 65 leden bijeengekomen waar we werden
verwelkomd door de voorzitter met dan ook één minuut stilte voor onze overleden
leden.
Deze namiddag was er geen spreekbeurt voorzien wegens het paasverlof en de drukte
die dat met zich meebrengt in het Koninginnehof. Aldus hadden we een bingo voorzien
gevolgd door een tombola. Wegens een klein misverstand had onze Eddy niet begrepen
dat we vandaag ook een tombola zouden houden dus geen prijzen.
We hebben ons dan ook gehouden aan de bingo met zijn mooie prijzen. De bingo zelf is
dan ook goed verlopen en na enkele mededelingen door het bestuur en wat meer
kletsen onder elkaar werd dan deze ledenvergadering afgerond om 16.30 uur en waren
nu eens wat vroeger thuis.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
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Met 75 leden waren we om deze namiddag door te brengen. Na de verwelkoming door
de voorzitter en één minuut stilte voor de overleden leden kon de spreker van de dag
voorgesteld worden door de John. De spreker was namelijk dhr Felix Decabooter een
rasechte Kortrijk-zaan die het sappig dialect graag wil bewaren. Hij is een humorist in
hart en nieren. Hij is ridder in de Orde van het Manneke uit de Mane. Hij begon zichzelf
voor te stellen en daarbij werd medegedeeld dat zijn spreekbeurt anderhalf uur zou
duren opgesplitst in twee delen .
Hij begon met de humor uit onze rijkwoordenschat : het waren vooral woorspelingen
welke diverse betekenissen onthullen zoals: hij heeft zijn vrouw aan de kant gezet: dia
toont een kantwerkster - Hitler is nooit volledig geslaagd in zijn opzet : veel te lang met
"Rommel" gewerkt. Hij gaf volksuitleg over spreuken en gezegden - een ganse reeks
spreekwoorden die duidelijk maken dat de nudisten vriendelijke mensen zijn : ze zetten
niemand in zijn hemd - bij hen draagt de vrouw de broek niet. Doordenkertjes : hij was
dun van haar, zij was dik van hem. Het volgende gedeelte ging dan over de namen van
gemeenten en personen. De familienamen en hun oorsprong met daarbij ook de
lapnamen die de mensen aan bepaalde personen gaven.
De spotnamen op stad en dorp en leefgemeenschappen. Van waar komt de spotnaam
ezels?, stroppen?, keesboeren?, hanezoekers?, enze. Als laatste deel sprak hij over
gemeenten en dorpen zie een stukje hieroner weergegeven.
" Beminde gelovigen, gij zijt uit De Klijte te gemaakt en op Aartrijke gekomen maar denk er
aan dat uw Mannekensvere maar Kortrijk zal zijn en voor ge het beseft keert ge terug in
Asse broek. Trek door het land van Oostende tot Westende, maak Krombeke recht, en legt
er een Brugge over, vul Putte op, maak van Landen een Geluveld en ziet ge Woesten, Temse.
Pakt ge een dief, begint niet te Beveren maar, Houtem. Leeft niet in Olen. Bouwt Huise en
Kapellen inLandegem op Stene en niet op Zande of Zandvoorde..Haal Torhout het Bos
uit en maak het Pervijze vast.Maak van Oudenaarde en Zandbergen, Schoonaarde. Blijf
niet Stekene in Ledegem, noch in Brielen Hoeke„Oekene of Lapschuere, noch in Nevele,
maar wees van Handzame en houd van Werken op Veldegem. Zo zult gij door niet te blijven
Staa(de)n een Dikkebus vol Munte vergaren zodat gij in Weelde kunt leven in ons land van
Koekelare en Wijnendale in Rozebeke met Vinkem, Mesen, Merelbeke en Sijsele..

De spreker kon zo nog uren vertellen maar zijn tijd was nu eenmaal
om en hij nam dan ook afscheid met een daverend applaus.
Het was tijd voor de koffie waarbij de ticketten voor de tombola
werden verkocht. Er werden dan nog enkele mededelingen gedaan in
verband met ons bezoek aan de school te Zedelgem.
De tombola werd geleid door Theo Dehaemers samen met de secretaris
wegens het verlof van Eddy die wel voor de prijzen had gezorgd.
Deze zeer aangename en prettige namiddag werd afgerond om 17.00 uur
en kunnen we alleen maar zeggen prettig verlof aan iedereen en tot
de volgende vergadering in september.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
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Wij vieren Koningsdag op zaterdag 13 november 2004. Zo zetten de ExOnderofficieren van Oostende hun 118-jarig bestaan in.
Het programma is als volgt :
- 12.30 uur : onthaal in het "Koninginnehof"
- 13.00 uur : banket :
-

aperitief aangeboden door het "Koninginnehof"
Romig soepje met tomaat en vleesgarnituur
Gegratineerde zeevruchtenschotel
Parelhoen archiduc
Warme appeltaart met vanille-ijs en slagroom
Mokka naar believen

De dranken zijn niet inbegrepen, maar aangepaste wijnen worden aan democratische
prijzen beschikbaar gesteld.
Er wordt ten dans geleid door Dj's on the road.
Voor deelname aan het feestmaal werd de prijs vastgelegd op 31 euro 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 : 30 OKTOBER 2004.
Het rekeningnummer van onze vereniging : 000-0146912-54
Nieuwlandstraat, 21 8400
Oostende
Penningmeester T. DEHAEMERS of Ch. VERBAND! zullen op de komende
ledenvergadering ter beschikking zijn voor diegene die contant betalen.
Welke ook de wijze van betaling weze, gelieve bij de inschrijving te melden met
wie U graag aan tafel wil zitten.
De rechthebbenden die hun aanvraag hebben ingediend voor het ereteken van de
Federatie (Medaille van de Ex-Onderofficier) zullen die ontvangen tijdens het banket.
Wij wensen allen die deelnemen een aangename dag toe onder vrienden.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Rechthebbende voor het ereteken : FAICT Cyriel
GOYVAERTS Frans
VIAENE Freddy
WILLEMS Daniel
VANHOUCKE Gustaaf
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§

Dagreis naar Roeselare op Dinsdag 28 Sept. 2004.
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Opstapplaatsen : NR . l Oostende Visserijschool J. Bauvvens.
NR. 2 Brugge E40 afrit. Loppem..
Dagindeling :
08h00
09h30

Vertrek aan de opstapplaats NR 1.
Bezoek : aan twee gekende instellingen.
N° 1. Drukkerij :Roularta. Activiteiten allerhande vb. kranten
weekbladen enz... (Zeewacht Brugshandelsblad streekkrant enz)
N° 2. Brouwerij Rodenbach. Rondleiding ,degustatie enz
Het bier voorstellen zal overbodig zijn.
Twee groepen : van 25 pers.
Eerste groep bezoek aan N°l Drukkerij Roularta. 09h30 – 11h30
Tweede groep bezoek aan N°2 Brouwerij Rodenbach 09h30 - 11h30

12h00

14hl5.
16h30
16h30
18h00

De groepen wisselen in de namiddag om : 14h30 16h30.
Middagmaal. Restaurant. Foederzaal in de Brouwerij Rodenbach.
Brouwersmenu. : Bij de maaltijd wordt Rodenbach &water geserveerd.
Carpaccio van artisanaal gekookte ham met
Krokant slaatje en Rodenbachvinaigrette.
Filet van kalkoen met cilrusvruchten en kroketjes.
Duet van vanille-ijs en sorbet van frambozenbier F. Boon.
Koffie met cake.
Omwisseling van de groepen .
Einde bezoeken.
Individueel bezoek aan de winkelstraat te Roeselare .
Vertrek richting Brugge Oostende .
Deelname in de kosten. :32,00 euro
Inbegrepen : Autobus -drinkgeld chauffeur Toegangsprijs :museum
Middagmaal.
Uiterste datum van inschrijving :20Sept.2004 of tot volledige bezetting
van de bus. Aantal plaatsen :50.
De betaling moet op de rekening van de penningmeester toekomen
uiterlijk op 20 Sept.2004. De datum van de storting is het enige
beslissende criteria bij overboeking. Inschrijving en betaling bij de
penningmeester. DHR. DEHAEMERS THEO NIEUWLANDSTRAAT
211. 8400 OOSTENDE Rekeningnummer 000-0146912-54. Inschrijvingen
zijn slechts geldig na storting.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
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Lunch op maandag 15 maart 2004.

Op maandag 15 maart 2004 had onze jaarlijkse lunch plaats in het "Koninginnehof" en
dit ter gelegenheid van de jaarlijkse overhandiging van onze Trofee Prijs Lichamelijke
Opvoeding en Sport. In bijzijn van de Schoolcommandant Luitenant-Kolonel
Meulebrouck, de Korpsadjudant Adjudant Majoor Broucke, de laureaat Kpl KBOO Kris
Boogaerts en talrijke leden was dit zoals altijd een gezellig samenzijn met een lekker
etentje en een drankje.
De trofee werd dan officieel overhandigd door ons bestuurslid E. Dewulf aan de
laureaat, dit kon pas nu gebeuren daar bij de officiële plechtigheid in Zedelgem was de
kandidaat ziek en werd er vervangen door een collega. De traditionele foto voor deze
gelegenheid werd dan nu ook genomen waarvan het resultaat hierboven is te zien. We
wensen alvast de laureaat nog veel succes in zijn verdere loopbaan als onderofficier.
Bij dezer werden we door de Schoolcommandant uitgenodigd voor een bezoek aan de
School te Zedelgem op dinsdag 08 juni 2004. U kon reeds daarover lezen bij de FLASH
in de laatste verschenen Klaroen.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
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ENG maar NUTTIG
Amsterdam, zaterdag. We verwennen
onszelf met een romantisch etentje in
een van de vele restaurants aan het
Damrak. De ambiance is zoals ie moet
zijn verlichting op een laag pitje,
sfeervolle achtergrondmuziek en een
tongstrelend, gekoeld glas Chardonnay.
De ober serveert met egards onze
zalmfilet in limoensaus. Niets houdt ons
nog tegen. . . .
Van achter de met natuurlijke boomschors beklede wand kruipt een klein
bruin beestje onze tafel op. Het twee
centimeter grote diertje vertoont in het
halfduister een bruine schutskleur. Toch
herkennen wij de platte stijve vleugels,
de twee antennes en we determineren
het dier onmiddellijk als een kakkerlak.
Met versnelde pas dribbelt het diertje
richting onze borden. Waar hij een
aanval op onze onweerstaanbare zalm
lijkt uit te willen voeren. Als uit een trance ontwaakt, richt een van ons zijn vork op de
gluiperd en tracht hem te spiesen. Mis! Als een raket schiet de engerd terug naar zijn
schuilplaats. Onze eetlust is voor vandaag bedorven en onthutst verlaten wij (zonder
betalen) het etablissement.
IMPORTEREN.
Kakkerlakken leven in vele soorten en maten op vochtige, aangename warme plaatsen
over de gehele wereld. Niet alleen door het massaal importeren van tropisch voedsel,
maar ook door het over de aardbol rondreizen van hele bevolkingsgroepen, komen
exotische kakkerlakken bij ons terecht. Zij voegen zich bij onze inheemse veelal
kleinere kakkerlakken. Omdat ze weinig eisen stellen aan hun omgeving en geen kier te
nauw is voor hen, komen ze in grote kolonies voor. Ongediertebestrijders in ons land
rukken dagelijks uit om de kwelgeesten te bestrijden. Kakkerlakken eten zo'n beetje
alles en komen tijdens hun speurtochten naar voedsel op de meest onhygiënische plaatsen. Rotting en ziekte veroorzaken kiemen worden door de dieren opgenomen en met de
uitwerpselen op andere plaatsen weer achter gelaten. Succes verzekerd!
Dankzij onze vermaarde Hollandse properheid hebben wij een hoge graad van hygiëne
weten te bereiken. Maar denk nu niet dat u van 'ongedierte' gevrijwaard bent. Geen
woning zo schoon of het zit vol met enge en vieze beestjes. Gelukkig zijn de meeste
lang niet zo hinderlijk als de beruchte kakkerlakken. Aandachtig bekeken zijn 'uw
huisdiertjes' vaak hele fraaie schepsels. En zijn ze niet mooi, dan toch op zijn minst erg
interessant. Een speurtocht door uw huis levert verassende ontdekkingen op .
's Morgens vroeg bij het aanknippen van het licht schieten er in de
badkamer of de keuken misschien kleine zilvervisjes weg.
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De snelle, één centmeter lange diertjes zijn bedekt met glanzende schubben. Onder een
loep lijkt dit franjestaartje met een zilverachtig poeder bedekt. Zilvervisjes houden er
een intiem liefdespel op na. Het mannetje brengt het wijfje door allerlei aanrakingen en
kopstootjes in extase. Gewillig neemt ze dan zijn spermapakketje op, dat hij eerder
elders deponeerde.
Uiterst nuttige diertjes zijn pissebedden. Zij leven van rottend organisch materiaal en
zijn echte opruimers in de natuur. Meestal verscholen onder een stuk hout of steen in
uw tuin. Aangezien ze van donkere vochtige ruimtes houden zoeken ze ook graag uw
kelder of kruipruimte op. Weinig dieren zijn zo interessant als deze kleine kreeftachtigen met hun prehistorisch uiterlijk. Zo hebben pissebedden bijvoorbeeld kieuwen
waar ze door ademen. De kieuwen zitten op hun achterpoten die ze constant vochtig
moeten houden, anders gaan ze dood. Van de dertig bij ons voorkomende verschillende
soorten zijn de kelder- en de mospissebed het meest algemeen. Het vrouwtje draagt de
door haar gelegde eitjes in een soort broedbuiltje met zich mee. Zij bekommert zich als
een goede moeder om haar wriemelende kroost. Nog meer 'prehistorische' dieren treft u
aan in en tussen uw kamerplanten. Duizendpoten kruipen weg onder de bloempotten en
het is niet vreemd dat ze met zoveel poten erg hard kunnen rennen. Het zijn er wel geen
duizend, maar vijftien paar poten is nog steeds heel veel. Ondanks hun geringe grootte
van drie centimeter, zijn het felle rovers en verlammen ze hun prooi met gif. Vleeseters
zijn het dus en ze helpen bij het opruimen van schadelijke insecten.

POOTJES.
Miljoenpoten daarentegen zijn vegetarisch en kunnen zich tegoed doen aan de planten
zelf. U raadt het al. Ze hebben zeker geen miljoen poten, maar sommige soorten komen
wel tot 130 paar. Dat zijn toch maar mooi 260 pootjes, waarmee ze vreemd genoeg niet
zo snel uit de voeten kunnen .
Dat spinnen erg nuttige insectenvangers zijn, weten we wel. Dat het geen insecten
zijn, omdat ze acht in plaats van zes poten hebben weten we ook
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Enkele soorten hebben zich geëvolueerd tot echte huisspinnen, zoals de kaardespin en
de trechterspin. Ze maken sierlijke webben in alle hoeken van de kamer en wachten
verscholen hun prooi op. Veel slordiger bouwt een trilspin zijn nest bij het plafond op.
Deze soort heeft onwaarschijnlijk lange poten en wordt wel hooiwagenspin genoemd.
De vijfmillimeter kleine springspinnen maken geen web maar sluipen op hun prooi af
en bespringen die. Voordat ze de sprong maken, bevestigen ze eerst een
veiligheidsdraad aan de ondergrond waar ze opzitten. Dankzij de veiligheidsgordel
kunnen ze altijd terugkeren op de plaats van vertrek. Als u wel eens een springspinnetje
hebt willen oppakken, om bijvoorbeeld buiten de deur te zetten, dan weet u hoe snel ze
zijn.
Een huis vol met interessante kleine en soms enigzins enge beestjes is de moeite van het
verwonderen waard. Althans zolang we het niet hebben over bijvoorbeeld huismijt,
bedwantsen, honden- en katten-vlooien, vliegenmaden of luizen. Dat is een heel ander
verhaal.
Uit de Telegraaf
Vogelbescherming Nederland
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
IN MEMORIUM.
Op 81 jarige leeftijd is onze confrater en goede vriend Louis PAUWELS
overleden.
Geboren te Oostende op 11 mei 1922 sloot hij aan bij onze vereniging op 05 maart
1991 als Oud-Strijder Royal Navy 1940-1945.
Louis was een zeer actief lid die samen met zijn echtgenote Victoire aan practisch al
onze samenkomsten deelnam. Het laatste jaar had hij het wel moeilijk om zich nog ver
te verplaatsen. Hoeveel maal hebben wij met leden van de Royal Navy niet op reis
geweest per bus doorheen Frankrijk, Duitsland, Italië en Oostenrijk.
Voor zijn echtgenote Victoire en familie bieden wij nogmaals onze innige deelneming
aan.
Voor ons blijven de goede herinneringen aan "Dikke Louis" want zo was hij door
velen gekend in Oostende.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
Op de volgende bladzijden geven wij een overzicht van de super-boetes die men
tegenwoordig kan oplopen. Deze lijst werd ons ter hand gedaan door de spreker van de
Politie tijdens zijn spreekbeurt van 12 februari 2004.
Er werden door de Regering intussen wel op sommige boetes een aanpassing
gedaan maar veel is er niet aan veranderd.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
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Oostende, 15 januari 2003

Verkeersboetes
Worden geclassificeerd als zware overtredingen van de eerste graad :
(Onmiddellijke inning : 150 € - Bevel tot betaling : 150 C - Rechtbank : 275 tot 1.375 €)
(Rijbewijs mag ingetrokken worden)
•

De maximumsnelheid met meer dan l0km/u en minder dan 20km/u per uur overschrijden,
behalve in zones-30, op woonerven en in schoolomgevingen (deze overtreding is in de
huidige wetgeving reeds een zware overtreding).

•

Geen controle hebben over zijn voertuig of niet in staat zijn alle manoeuvres uit te voeren
die een bestuurder moet uitvoeren.

•

Met een onaangepaste snelheid rijden, de veiligheidsafstanden niet in acht nemen, de
normale voortgang van andere weggebruikers hinderen door met een abnormaal lage
snelheid te rijden of plots nodeloos te remmen, aansporen tot overdreven snel rijden, niet
vertragen of stoppen bij het naderen van dieren die zich op de openbare weg bevinden.

•

Nalaten snelheid te minderen tijdens het inhalen van een voertuig dat een oversteekplaats
voor voetgangers of fietsers en bestuurders van bromfietsen nadert.

•

Inhalen op een overweg.

•

Met een voertuig dat daar niet is toegelaten op een weg rijden die is voorbehouden aan
voetgangers, fietsers en ruiters.

•

Rijden of parkeren in een voetgangerszone zonder daar toestemming voor te hebben.

•

Een voertuig laten stilstaan of parkeren :

•

•

op trottoirs en binnen de bebouwde kom op verhoogde bermen, behoudens
plaatselijke reglementering ;

•

op fietspaden ;

•

op overwegen ;

•

op oversteekplaatsen voor voetgangers, op oversteekplaatsen voor fietsers
en Bestuurders van tweewielige bromfietsen ;

•

op de rijbaan in onderbruggingen, in tunnels en behoudens plaatselijke
reglementering onder bruggen ;

•

op de rijbaan nabij de top van een helling en in een bocht wanneer het zicht
onvoldoende is ;

Een voertuig parkeren :
•

op een bus- of tramhalte; (op minder dan 15 meter aan weerzijnden van
een bord dat een tram of bushalte aanwijst)

•

op plaatsen waar voetgangers, fietsers en bestuurders van tweewielige
bromfietsen de rijbaan moeten gebruiken om een hindernis te nemen ;
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•

op plaatsen waar de doorgang van spoorvoertuigen zou worden belemmerd

•

wanneer de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 meter breed zou
worden.

•

Parkeren op een parkeerplaats voor gehandicapte personen zonder de speciale kaart te
hebben geplaatst aan de binnenkant van de voorruit of bij gebrek aan een voorruit op het
voorste gedeelte van het voertuig.

•

Gereden hebben met een voertuig voor gehandicapte persoon, een fiets of een gespan
zonder verlichting vooraan of achteraan, wanneer het gebruik van de lichten verplicht was.

•

Indien het verkeer in de gevolgde richting belemmerd is een oversteekplaats voor
voetgangers oprijden en er blijven staan.

•

Overtreding tegen het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van
voertuigen: het inschrijvingsbewijs niet aan boord van het voertuig hebben.

•

Van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de
commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens.
•

De bepalingen betreffende de inschrijving «proefritten» niet nageleefd
hebben

•

Het vignet niet aangebracht hebben op de «proefrittenplaat».

•

Het vignet niet aangebracht hebben op de «handelaarsplaat».

•

De voorschriften betreffende het gebruik van de «handelaarsplaten» niet
nageleefd hebben

•

De «proefrittenplaat» of de «handelaarsplaat» niet teruggestuurd hebben
binnen de voorgeschreven termijn bij beëindiging van de uitoefening van
de activiteit.

•

De «proefrittenplaat» of de «handelaarsplaat» niet teruggestuurd hebben
binnen de voorgeschreven termijn, zodra de houder niet meer verzekerd is.

•

Het inschrijvingsbewijs «proefritten» of «handelaar» niet kunnen vertonen

• Van het koninklijk besluit van 28 november 1997 houdende de reglementering van de
organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk
op de openbare weg plaatshebben.
•

De dagen en uren waarop verkenningen toegestaan zijn, niet nageleefd
hebben.

•

Een voertuig in het verkeer gebracht hebben dat niet ingeschreven is en niet de
nummerplaat draagt die bij de inschrijving werd toegekend.

•

Een niet in het repertorium van de voertuigen ingeschreven voertuig in het verkeer in
België gebracht hebben als dit voertuig reeds in het buitenland is ingeschreven.

•

Een voertuig gebruikt hebben voor de uitoefening van zijn beroep en dat in het buitenland
is ingeschreven op naam van een buitenlandse werkgever, zonder te beschikken over het
attest dat afgegeven is door de Belgische administratie van de BTW.

•

Handelingen uitgevoerd hebben op de kentekenplaten of ze overdekt hebben.

•

Van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de
commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens.
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•

•

De leesbaarheid van de kentekenplaat geschaad hebben

Van het koninklijk besluit van 28 november 1997 houdende reglementering van de
organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk
op de openbare weg plaatshebben: de bepalingen in verband met de klassementsproeven
niet nageleefd hebben.

De eerste categorie van zware overtredingen omvat met name gedragingen van een voertuig die
de zwakste weggebruikers hinderen of onrechtstreeks in gevaar brengen en gedragingen indruisen
tegen de verdeling van de openbare ruimte.
Deze categorie vormt de grootste wijziging ten overstaan van de huidige wetgeving, omdat
bepaalde overtredingen die momenteel worden gezien als gewone overtredingen in deze categorie
zijn opgenomen.
Worden geclassificeerd als zware overtredingen van de tweede graad :
*
(Onmiddellijke inning : 175 € - Bevel tot betaling : 175 € - Rechtbank : 275 tot 2.750 €)
(Rijbewijs mag ingetrokken worden)
•

de maximumsnelheid in zones-30, op woonerven en in schoolomgevingen met meer dan
10km/u en minder dan 20km/u.

•

de algemene of door verkeersborden of de categorie van het voertuig opgelegde
maximumsnelheid met meer dan 20km/u en minder dan 40km/u overschrijden.

•

De linkerrijbaan gebruiken waar dit niet is toegestaan op openbare wegen waarvan de
rijbanen duidelijk van elkaar zijn gescheiden.

•

Geen acht slaan op:
•
de voorrangsregels,

•

•

de voorrang die aan prioritaire voertuigen,

•

de voorrang die in de bebouwde kom moet worden verleend aan bussen ter
hoogte van hun halte,

•

de verkeersborden BI of B5 (voorrang verlenen en stopbord).

Geen acht slaan op:
•

de regels betreffende het kruisen

•

het verkeersbord B19 (smalle doorgang: voorrang verlenen aan
bestuurders die uit tegengestelde richting komen).

•

Een bestuurder links inhalen die had aangegeven dat hij links wilde afslaan of zijn voertuig
aan de linkerkant van de openbare weg wilde parkeren en die zich reeds naar links
begeven had om dit manoeuvre uit te voeren.

•

Links inhalen wanneer de bestuurder de tegemoetkomende weggebruikers niet van ver
genoeg kon opmerken.

•

Geen acht slaan op de verkeersborden C35 en C39 (verboden in te halen tot aan het
volgende kruispunt).

•

Versnellen of niet uiterst rechts rijden als men wordt ingehaald

•

Een spoorvoertuig links inhalen of kruisen wanneer dit verboden is.

•

Een voetganger in gevaar brengen :
•

tijdens het inhalen van een voertuig bij het naderen van een
oversteekplaats voor voetgangers of wanneer een bestuurder voor deze
oversteekplaats stopt om een voetganger te laten passeren,
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•

bij een richtingsverandering,

•

op woonerven,

•

in voetgangerszones,

•

in speelstraten,

•

veiligheidsregels ten aanzien van voetgangers,

•

geen acht slaan op verkeerslichten voor voetgangers,

•

geen snelheid minderen bij het passeren van een voertuig voor openbaar
vervoer dat stilstaat om reizigers in- of uit te laten stappen of reizigers
gehinderd hebben bij het in- of uitstappen.

•

Een overweg oprijden wanneer dit verboden is.

•

Gereden hebben met een motorvoertuig, een sleep zonder verlichting vooraan of
achteraan, wanneer het gebruik van de lichten verplicht was.

•

Elkaar hinderen of wederzijds in gevaar brengen op een weg voorbehouden aan
voetgangers, fietsers en ruiters.

•

Met een motorvoertuig, een sleep of een gespan rijden zonder verlichting aan de voor- of
de achterzijde wanneer het gebruik van verlichting verplicht is.

•

Geen snelheid matigen of indien nodig niet stoppen wanneer de bestuurder van een
voertuig voor schoolvervoer door het gebruik van alle richtingaanwijzers aangeeft dat
kinderen gaan in- of uitstappen.

•

Een fietser of een bestuurder van een bromfiets in gevaar brengen.

•

Een militaire colonne, een groep scholieren, een stoet of een wielerwedstrijd doorbreken.

•

De regels betreffende de lading niet in acht nemen.

«

Het verkeersbord C24a, b en c niet in acht nemen (verboden toegang voor vervoer van
gevaarlijke goederen).

•

Een rood of een niet-knipperend oranje licht niet in acht nemen.

•

Een witte doorlopende streep tussen de rijstroken overschrijden.

•

Een voertuig dat niet ingeschreven is en niet de nummerplaat draagt die bij de inschrijving
werd toegekend.

•

Een in België in het verkeer brengen dat niet is ingeschreven in het repertorium van de
voertuigen, terwijl dit voertuig in het buitenland is ingeschreven.

•

Voor de uitoefening van zijn beroep een voertuig gebruiken dat in het buitenland is
ingeschreven op naam van een buitenlandse werkgever, zonder te beschikken over het
attest uitgereikt door de Belgische administratie van de BTW.

•

Kunstgrepen uitvoeren op kentekenplaten of kentekenplaten bedekken.

•

Van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de
commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens: de leesbaarheid van de
kentekenplaat geschaad hebben

•

Van het koninklijk besluit van 28 november 1997 houdende reglementering van de
organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk
op de openbare weg plaatshebben: de bepalingen in verband met de klassementsproeven
niet nageleefd hebben.
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De tweede categorie van zware overtredingen omvat hoofdzakelijk de zware overtredingen van de
huidige wetgeving. Deze categorie omvat gedragingen van een voertuig die rechtstreeks gevaar
opleveren voor andere weggebruikers, hetzij door het uitvoeren van manoeuvres, hetzij door een
gebrek aan signalisering jegens de andere weggebruikers, en die neerkomen op een zware
onvoorzichtigheid.
Worden geclassificeerd als overtredingen van de derde graad :
(Onmiddellijke inning : uitgesloten - Bevel tot betaling : 300 € - Rechtbank : 550 tot 2.750 €)
(Rijbewijs moet ingetrokken worden)


de maximumsnelheid met 20km/u en meer overschrijden in zones-30, op woonerven
en in schoolomgevingen;

•

de algemene of door verkeersborden of de categorie van het voertuig
opgelegde maximumsnelheid met 40km/u en meer overschrijden.

•

Geen gevolg geven aan de bevelen van een bevoegd persoon.

•

Rechts inhalen wanneer dit verboden is.

•

Links inhalen bij het naderen van de top van een helling of in een bocht wanneer daar
niet mag worden ingehaald.

•

Een bestuurder links inhalen die zelf een ander voertuig dan een fiets, een tweewielige
bromfiets of een motorfiets inhaalde, wanneer dit inhalen verboden is.

•

Op een snelweg of een autoweg een dwarsverbinding gebruiken, rechtsomkeert maken
of achteruit rijden.

•

Deelnemen aan snelheids- of sportwedstrijden op de openbare weg zonder speciale
vergunning van de wettelijk gemachtigde overheid.

De derde categorie van overtredingen omvat gedragingen van voertuigen die neerkomen op een
zware fout en die rechtstreeks gevaar opleveren voor andere weggebruikers.
Procedures voor de betaling van de bedragen van de overtredingen
De wet voorziet in verschillende wijzen van optreden. De regering wilde de geëiste bedragen
harmoniseren.
De onmiddellijke inning is een bedrag dat men aan de overtreder voorstelt ter plaatse te betalen
als hij door een gemachtigd persoon wordt tegengehouden. Het ontwerp van koninklijk besluit
bepaalt de bedragen voor elke categorie van overtredingen.
Het ontwerp van koninklijk besluit laat toe de onmiddellijke inning inzake zware overtredingen toe
te passen voor Belgen (behalve voor zware overtredingen van de derde graad), wat voorheen niet
mogelijk was. De tekst past eveneens de betalingswijze per overschrijving en bankkaart aan.
Het bevel tot betaling wordt binnen 14 dagen na het begaan van een automatisch vastgestelde
overtreding naar de overtreder verzonden. Deze overtredingen kunnen van drieërlei aard zijn: door
het rode licht rijden, te snel rijden of rijden in staat van dronkenschap.
De overtreder moet binnen 30 dagen betalen. Als hij niet op tijd betaald, wordt het bedrag
vermeerderd met 25%. Na het betalen van de som, kan beroep worden aangetekend. De
betwisting van de identiteit van de overtreder en de echtheid van de feiten is echter mogelijk voor
het betalen van de som. Overtreders die in aanmerking komen voor rechtsbijstand, worden
bovendien niet onderworpen aan het bevel tot betaling.
Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt de bedragen die moeten worden betaald op grond van
de huidige bedragen van de minnelijke schikking en houdt rekening met een verhoging van de
boetes met 10%.
De minnelijke schikking : alvorens naar de rechter te worden verwezen, stelt men aan de
overtreder voor een som te betalen. De betaling van deze som maakt een einde aan de
strafvordering.
De bedragen van de minnelijke schikking moeten nog worden bepaald door de minister van Justitie
en het college van procureurs-generaal. Er zal echter een zekere samenhang moeten worden
bewaard met de bedragen van de onmiddellijke inning en het bevel tot betaling.
De boetes : Een boete is een straf die door de politierechter wordt opgelegd. De politierechter
heeft de mogelijkheid een bedrag op te leggen dat lager is dan het minimumbedrag indien de
overtreder financiële problemen heeft.
Het verkeersveiligheidsfonds
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Het ontwerp van koninklijk besluit organiseert het systeem van overeenkomsten tussen de federale
overheid en de politiezones.
Het wetsontwerp richt een verkeersveiligheidsfonds op dat wordt gespijsd met de boetes (de
bedragen die worden geïnd bovenop het totaal dat werd geïnd in het referentiejaar 2002). Elk jaar
zal de minister van Binnenlandse Zaken dit bedrag meedelen, alsook het maximumbedrag dat aan
de politiezones zal kunnen worden toegewezen.
Om toegang te krijgen tot financiering door dit fonds, zullen de politiezones een lokaal
veiligheidsplan moeten voorstellen op grond waarvan zij een overeenkomst met de ministers van
Binnenlandse Zaken en Mobiliteit en Vervoer zullen kunnen ondertekenen.
De bedragen zullen aan de politiezones worden toegekend volgens het aantal politiemensen, de
vermindering van het aantal doden en zwaargewonden, de vermindering van de zwarte punten, het
aantal pv's van het jaar voordien, het aantal kilometers weg in de politiezone.
De overeenkomsten zullen rekening moeten houden met de volgende thema's :
•

De naleving van de snelheidsbeperkingen

•

De preventie en de bestrijding van het rijden onder invloed

•

Het dragen van de veiligheidsgordel

•

De naleving van de regels voor het wegvervoer

•

De bestrijding van het hinderlijk en gevaarlijk parkeren

De datum van inwerkingtreding van deze uitvoeringsbesluiten van de wet houdende verschillende
bepalingen inzake verkeersveiligheid, ligt nog niet vast. De Raad van State en de gewesten moeten
nog hun advies uitbrengen voordat in de ministerraad een tweede lezing kan plaatsvinden. Voordat
deze besluiten in werking treden, zal een grote infocampagne worden gevoerd.
Kabinet van de Minister van Mobiliteit en Vervoer
Wetstraat 65
1040 Brussel
Tel.: 02/237.68.61
Fax: 02/237.69.10
De algemene directie Externe Communicatie van de federale Regering kan bereikt worden op
cmr@belgium.fgov.be.

Philip Caestecker,
Hoofdcommissaris - korpschef
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1914

geleidelijk aan de Stahlhelm in ter
vervanging van de Pickelhaube;
deze Stahlhelm zou vanaf 1915 tot
na de val van het Derde Rijk
symbool worden voor terreur.

De Franse kurassiers droegen deze
uitrusting tot in de loopgraven aan
het westelijk front in 1914.
De mooiste Pruisische ruiterijregimenten reden voor de laatste maal
storm te Halen, bij Diest; in augustus
1914. Gevelde lans en sabels Preussens Gloria - tegen gericht
gegeven vuur van Mausers in handen
van Belgische Lansiers en Zwarte
Duivels. De ijdele junkers betaalden
een zware tol voor hun hoogmoed :
tussen de enkele honderden gesneuvelden en paardenkadavers,
vond men glanzende pickelhauben.
De mythe van de Slag der Zilveren
Helmen was geboren.
De Franse poilu ging de slag in met
rode broek en hemelsblauwe tuniek,
als hoofddeksel: de kepie. Het was
de
tijd
van
massale
infanterieaanvallen : "bajonet op ...
Regiment ... en avant ..." Tot
meerdere eer en glorie van het Keizerlij k Duitse "Frontschwein" achter zij
n Maxim Machinengewehr of
Mauser Karabiner 98.
Naarmate de strijd verzandde in
een uitzichtloze stellingenoorlog
werd de uniformmode stilaan
aangepast. Geleidelijk verdwenen
de :
SHAPSKA :
de kenmerken lederen helm met
"tafeltje", gedragen door zowel
Lansiers
als
hun
Duitse
tegenstanders
:
de

Ulanen.K.ULBAK.:
prachtige bontmutsen, van berenvel
of otterbont; hoofddeksel van zowel
Gidsen als o.m. de gevreesde
Totenkopf of Leibhuzaren. Het
grijnzende zilveren doodshoofd zou
later de kraagspiegels en mutsen
van Hitlers SS "sieren"

Shako :
door zowel Belgische infanterie en
aan de overzijde door de
Machinengewehr
Regimenten
gedragen.

Tot 1996 was het model NATO
1951 (de dubbele hel m), ons allen
bekend. Dit type bood de trotse
bezitter
een
waaier
aan
mogelijkheden tot helmtooi: helmkappen, al dan niet met bloedgroep
of andere Full Metal Jackettoestanden. Dreadlocks en stukken
camouflagenet maakten het werk af;
Als toetje het verbandpakje ...
Een vernieuwing drong zich op : de
Composiethelm deed zijn intrede.
Het "Fritz" model.
Als hamer of waskom blijkt dit type
niet zo geschikt.
Pronk en praalzucht hebben plaats
gemaakt
voor
doordachte
bescherming. Als hedendaagse
kurassiers wurmen we onze torso in
scherfwerende vesten en trekken we
naar
de
hedendaagse
oefen(slag)velden.
Uitgekozen
mannen en vrouwen zullen dit
pantser dikwijls verwensen.

Pickelhaube :
de pinhelm, uit geperst leder of
metaal, voor de artillerie met kogel
i.p.v. pin.
Deze, vandaag de dag, zeer
zeldzame en gegeerde collectorsitems maakten plaats voor stalen
hoofdbescherming. Zowel helmen,
vizieren en borstpantsers deden hun
intrede. Franse officieren hielden
het langst vast aan de kepie, met als
enig compromis het zogenaamde
theeschoteltje;
een
metalen
keppeltje; onder de kepie.
Het
Franse
Vreemdelingen
Legioen droeg de Kepi Blanc in
Wereldoorlog
II
tijdens
de
woestijngevechten.
Bij zowel het Franse als Belgische
leger was het type Adrien in
gebruik tot na de capitulatie in mei
'40. De Britse troepen droegen het
diepe soepbord vanaf hun inzet op
het vasteland in 1914 tot een eind na
1945. De Belgische oorlogsvrijwilligers maakten bij hun opleiding in Ierland kennis met dit
vreemdsoortige hoofddeksel (de
MARK II in het jargon), tot 1951 in
gebruik in ons leger.
De
Duitse
troepen
voerden

Nog even deze slotbedenking : het
elan van weleer uit zich heden misschien minder in uiterlijk vertoon.
Bij velen blijkt de spirit binnenin te
schuilen om bij simpel omzetten
van het-beruchte-schakelaartje naar
boven te komen ...
Dit vermogen bleek eerder al
onmisbaar voor het "Survival te
Operate"
en
vormt
het
onontbeerlijke pantser voor de
geest.
Kortsluitingen
kunnen
altijd
optreden . . . O
Francis Hendriks
Eerste Opperwachtmeester
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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

