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GEPENSIONNEERDEN ........
Het geheugen laat ons soms in de steek
wat was dat alweer vorige week ?
Onze vrouwen zetten ons op dieet
je moe oppassen wat je eet
En ... met de allerbeste wil
goed zien gaat niet zonder bril
Hier en daar een hoorapparaat
en hoe zit het met je prostaat ?
s'Avonds kruipt men in bed
de tanden op het nachtkastje gezet
Heb je al een knook gebroken
of een nieuwe heup gestoken ?
Men stoeft met gedane operaties
als 't waren bekomen decoraties
Pas maar op met de druk van je bloed
en... hoeveel pillen je slikken moet
We kopen schoenen zonder veters
voor je rug is dat wat beter
Soms kijken we wat nukkig
voelen ons niet zo gelukkig
We willen nog niet bij 't oud ijzer
al zijn we allen wel veel grijzer
Zijn wel met pensioen
maar hebben echter nog veel te doen
Dus blijven we optimist
zijn nog lang niet in de kist
Rijmelaar:Charles Van Slembrouck
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-2AKTIVITEITEN 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 14 april 2G05 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door een afgevaardigde van het Vlaams Instituut van
de Zee
- koffietafel en tombola
- Donderdag 12 mei 2005 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door dhr. Deblock Franky voorzitter van het Sociaal
Huis Oostende
- koffietafel en tombola
- Donderdag 08 september 2005 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt over het AZW-plan voor Oostende (kustverdediging,
verbetering haventoegang ............. )
- koffietafel en tombola
- Donderdag 13 oktober 2005 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door een afgevaardigde van de Spoorwegen.
- koffietafel en tombola
- Donderdag 10 november 2005 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- Bingo
- koffietafel en tombola
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- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door dhr. A. Pollentier - "Beheerseenheid-Mathematisch Model
van de Noordzee.
- koffietafel en tombola
- Donderdag 12 januari 2006 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- nieuwjaarsreceptie met snacks, dans en animatie
- speciale 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 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 :
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 2005 :
1. Ledenvergaderingen :
14 april - 12 mei - 08 september - 13 oktober - 10 november -08
december.
2. Bestuursvergaderingen :
06 april - 04 mei - 01 juni - 31 augustus - 05 oktober -02
november - 30 november.
4. Koningsdag :
Zaterdag 19 november 2005.
5. Dagreis :
Datum en bestemming nog niet bepaald - zal later verschijnen in
de Klaroen.
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Op deze laatste vergadering van 2004 waren 80 leden present. Na een welkomstwoord
van de voorzitter en het houden van één minuut stilte voor de overleden leden kon het
programma verder worden gezet. De spreker van de dag werd dan voorgesteld namelijk
dhr. Torn GERMONPRE, schepen van de stad Oostende en verantwoordelijk voor het
seniorenbeleid in Oostende.
Hij toonde ons een zeer mooie film welke gedraaid werd tijdens het bezoek van een
afvaardiging van de Stad Oostende aan Banjul (hoofdstad van Gambia). Er bestaat
namelijk een stedenband tussen deze twee steden, stedenband welke reeds uitvoerig
werd besproken tijdens een spreekbeurt in oktober 2003.
De film zelf toonde ons prachtige beelden over de toestand ginder ter plaatse Welke met
de nodige commentaar werden besproken door onze spreker van de dag. Het was de
moeite waard om deze voorstelling te zien. Na nog enkele vragen te hebben beantwoord
nam dhr. Germonpré dan ook afscheid met een daverend applaus en het in ontvangst
nemen van het traditioneel geschenk.
Na enkele mededelingen door de voorzitter was het tijd voor de koffie waarbij de
tombolabiljetten aan de man werden gebracht. De tombola verliep vlekkeloos en tegen
17.15 uur kon iedereen zich huiswaarts begeven.
§§§§§§§§§§§§§§§§§
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LEDENVERGADERING.VAN 13 JANUARI 2005.
Met een recordopkomst van 166 leden voor deze nieuwjaarsreceptie
had zeker niemand gerekend. De zaal zat dan ook bomvol met toch nog
een klein plaatsje voor te dansen.
De voorzitter wenste iedereen in de naam van de bestuursleden het
allerbeste voor 2005 in goede gezondheid.
Er was geen administratief gedeelte zodat iedereen de weg kon vinden
naar de dansvloer onder de leiding van onze DJ on the Road. Het was
wel een beetje drummen maar de sfeer zat er toch in.
Rond 16.00 uur was het tijd voor de nieuwjaarsdrink en de broodjes,
de tombolabiljetten werden aan de man gebracht waarna de reuzetombola
kon worden ingezet. De tombola zelf verliep in schijfjes want er was
geen plaats om de 200 loten ineens uit te stallen, ik denk dat iedereen
wel een prijs zal bekomen hebben en anders hadden ze pech.
Rond 19.00 uur was dan het einde van deze prachtige namiddag.
§§§§§§§§§§§§§§§§§
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LEDENVERGADERING VAN 10 FEBRUARI 2005.
75 leden waren tegenwoordig voor deze ledenvergadering. Na het welkomstwoord door
de voorzitter en het in acht houden van één minuut stilte voor de overleden leden
werden enkele mededelingen gedaan door de voorzitter.
Wegens de krokusvakantie was er geen spreekbeurt vandaag maar werd een bingo
georganiseerd.
Na het verdelen van de biljetten kon de bingo beginnen er waren vier spelletjes voorzien
met prachtige prijzen. Dat het geluk niet voor iedereen is was wel te merken maar de
prijzen werden toch min of meer
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Nu was het tijd voor de koffiepauze waarbij de tombolabiljetten werden verkocht.
De tombola zelf verliep goed zodat iedereen tijdig huiswaarts kon keren.
§§§§§§§§§§§§§§§
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IN MEMORIUM.
Dhr. André DUBOIS, geboren te Oostende op 03 juli 19^3, overleed in Oostende op
29 oktober 2004.De afscheidsplechtigheid had plaats op 06 november 2004. Een
afvaardiging van onze vereniging met vaandel heeft dan ook afscheid genomen van
dit lid van onze vereniging.
Langs deze weg bieden wij zijn echtgenote en familie in naam van onze
vereniging onze innige deelneming aan.
Dhr. Gilbert VANSLAMBROUCK, geboren te Roeselare op 28 maart 1938
overleed te Oostende op 05 december 2004. De plechtige uitvaartdienst had plaats
op 11 december 2004, in bijzijn van een afvaardiging van onze vereniging en van
ons vaandel.
Langs deze weg bieden wij zijn echtgenote en familie in naam van onze
vereniging onze innige deelneming aan.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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BANKET TE ANTWERPEN.
Onze vereniging wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het banket van de
Koninklijke Vereniging Ex-Onderofficieren afdeling Antwerpen en dit op vrijdag
29 april 2005. Plaats : Garnizoensmess te Berchem - Marialei 53 te Antwerpen.
Programma : 12.00 uur : samenkomst in de bar voor het aperitief
13.00 uur : aan tafel voor het banket :
- zalmcocktail + verse ananas - coconut
- wat erkersroomsoep + broodje
- tournedos, seizoenganituur + kroketten
- tulp met vanilleijs - versfruit + saus
- moka naar believen
(dranken aan tafel (witte en rode wijn en water) in de prijs inbegrepen
Deelname prijs aan het eetmaal = 32 euro per persoon.
N.B. : - treinonkosten 3 euro per persoon ten laste van de vereniging
- vertrek uit Oostende : 09.47 uur en aankomst in Berchem 11.47 uur
- terug uit Berchem : 17.43 uur aankomst Oostende om 19.10 uur.
Deelname te betalen via de penningmeester Pierre KIMPE vóór 18 april.

§§§§§§§§§§§§§§§§§
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DE KRIJGSMACHT
AFDELING OOSTENDE
WERKJAAR 2004
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 10 maart 2005.
In 2004 waren er 9 ledenvergaderingen, 18 etentjes, l dagreis en diverse
activiteiten.
Op 08 januari namen 140 leden deel aan de nieuwjaarsreceptie die zoals steeds
uitgroeide tot een gezellige dansnamiddag. 92 leden waren present op 12 februari voor
deze vergadering. De spreker was dhr. INP Patrick VERMAUT cel mobiliteit Lokale
Politie die ons sprak over de verkeerswetgeving;de recente en de toekomstige. Onze
statutaire vergadering had plaats op 11 maart waarvoor 89 leden waren komen opdagen.
De spreker van de dag was Mevrouw POLLENTIER directrice van de
bejaardentehuizen Lacourt en de Boarebrekers te Oostende. Zij sprak ons over het leven
in een woon- en zorgencentrum. Tijdens de statutaire vergadering waren er geen
tegenkandidaten voor de herkiezing van de volgende bestuursleden : dhr. Baroen A.
Dewulf G. - Kimpe P. - Vermeylen J. - Verbandt Ch. De volgende vergadering was op
08 april met 65 leden. Wegens het Paasverlof was er geen spreker maar werd vervangen
door een bingo. Op 13 mei waren 75 leden present om te luisteren naar het relaas van
dhr. Felix DECABOOTER die het had over de humor in onze rijke woordenschat.
Na de verlofperiode was de vergadering op 09 september die doorging met 73 leden. De
spreker die voorzien was dhr. A. POLLENTIER kon door een zwaar ongeval niet
tegenwoordig zijn, er werd dan maar een bingo georganiseerd.
Voor de ledenvergadering van 14 oktober waren maar liefst 104 leden komen
opdagen waarbij we dan het genoegen hadden om als spreker in ons midden te
hebben Admiraal b.d. HERTELEER W. De spreekbeurt ging dan ook over Defensie
vandaag en in de toekomst.
De volgende vergadering was op 04 november met 64 leden tegenwoordig. De spreker
was dhr. Alain De Coen, regionaal coördinator OXFAM -Solidariteit regio Oostende.
Hij sprak ons over het ontstaan van Oxfam, zijn werking en de vele projecten welke
deze organisatie tot stand weet te brengen.
09 december was de laatste vergadering van het jaar met 80 leden. De spreker was -dhr.
Torn GERMONPRE, schepen van de Stad Oostende en verantwoordelijk voor het
ouderenbeleid in de stad. Hij toonde ons een zeer mooie film welke gedraaid werd
tijdens het bezoek van een afvaardiging van de Stad Oostende aan Banjul (hoofdstad
van Gambia). Er was een meer dan behoorlijke opkomst voor de ledenvergaderingen
met een gemiddelde van 86,8 % wat een vermeerdering betekent van 6,6 % op vorig
jaar.
De andere activiteiten :
We beginnen met Koningsdag op 13 november. Er waren in totaal 149 deelnemers dat
is juist l meer dan vorig jaar. Er waren verschillende delegaties van andere afdelingen.
Er werden maar twee medailles uitgereikt. Toch bij alles een geslaagd feest.
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eindbestemming Roeselare. Er waren 48 leden tegenwoordig voor deze uitstap. Er
werd een bezoek gebracht aan de Brouwerij van Rodenbach en de bekende
drukkerij Roularta . Door een splitsing in twee groepen verliep dit bezoek
vlekkeloos en ook het gezamenlijk middagmaal in de Brouwerij zelf was uitstekend.
Een zeer geslaagde dag, de afwezigen hadden ongelijk.
Op uitnodiging van de Schoolcommandant werd er op dinsdag 08 juni een bezoek
gebracht aan de School te Zedelgem. We waren met 54 leden om er nog eens oude
herinneringen op te halen.
Op 27 juli was er in Zedelgem de bevelsovergave aan Luitenant-Kolonel Van de Vyle.
De prijs voor de beste leerling Lichamelijke Opvoeding en Sport was dit jaar voor Kpl
KBOO Nick Ooms. Tijdens een plechtigheid op 23 december 2004 werd de trofee
overhandigd door J. Verpoucke.
Op 15 maart had dan de lunch plaats die aangeboden werd aan de Schoolcommandant,
de Korpsadjudant en de verdienstelijke laureaat Kpl KBOO Kris Boogaerts.
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 2004 om de drie maanden, de secretaris
kon rekenen op de steun van sommige leden om het tijdschrift zo aangenaam mogelijk
te maken, en ook opdat alles tijdig bij de leden wordt bezorgd.
In het jaar 2004 kregen we er 6 nieuwe leden erbij, allen gewezen onderofficieren van
de Krijgsmacht : l van de marine en 5 van de Landmacht :
VERBEKE Dirk
VAN HEUVERSWYN Eric
VANDERHAEGEN Stefaan
SMETS Frans
LENAERS Denis
COUSSENS Johny
Wij kenden het verlies wegens overlijden van volgende leden:
Henri VANDOMMELE overleden op 03 augustus 2004
Louis PAUWELS overleden in 2004
André DUBOIS overleden 29 oktober 2004
Gilbert VANSLAMBROUCK overleden op 05 december 2004
Onze gelden zijn zoals steeds in de goede handen van onze penningmeester Pierre
KIMPE . 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 10 maart 2005 door de
secretaris).
§§§§§§§§§§§§§§§§§
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De langste winter
1944-2004
Veel Belgen denken bij de
Slag om de Ardennen in
de eerste plaats aan de
heldhaftige verdediging
van Bastenaken door de
101ste Amerikaanse
Luchtlandingsdivisie. Maar
er nemen ook tal van
andere geallieerde
eenheden aan de
gevechten deel. Eén van
hen is de 6de Britse Luchtlandingsdivisie.

In 1944 bestaat de 6th Airbome
Division uit de 3rd en 5th Parachute
Brigades en de 6th Air Landing
Brigade. De laatste omvat drie
infanteriebataljons,
die
met
zweefvliegtuigen worden vervoerd.
Eén van die elementen verovert
tijdens de nacht van 5 op 6 juni de
beroemde Pegas-us Bridge, over de
Orne, in Normandië. Na de langste
dag strijdt de divisie gedurende bijna
drie maanden verder. James
Corbett neemt als sniper bij het
12th Devons aan de gevechten deel.
Dat bataljon maakt deel uit van de
6th Air Landing Brigade. Na de
veldtocht in Normandië weet hij nog
niet wat hem vier maanden later in
ons land te wachten staat. Zijn
relaas over de Slag om de
Ardennen telt een opeenvolging
van lange momenten van angst
en
lijden,
afgewisseld
met
zeldzame en korte momenten van
vreugde, ja soms zelfs hilarische
momenten. Het verhaal van een
soldaat...
"Na
onze
terugkeer
uit
Normandië, in september 1944,
krijgen we tien dagen verlof.
Nadien zal een reorganisatie de
verliezen moeten compenseren.
Vervolgens
zullen
we
waarschijnlijk de Rijn oversteken

en Duitsland binnendringen. Wanneer
ik in een pub in Birmingham zit, komt
mijn schoonzuster me verwittigen dat
luchtlandingstroepen
de
Rijn
oversteken. Het betreft de aanval op
Arnhem door de Ist Airbome Division.
Mijn schoonzus denkt dat onze
diensten niet langer vereist zijn. De
toekomst zal daar anders over
beslissen."

Duitse aanval
In december 1944 is Jim Corbett
korporaal. Elk van de vier pelotons
van zijn compagnie beschikt over
twee
snipers.
Zij
worden
gehergroepeerd
in
één
sectie
waarover Jim het bevel krijgt. "We
zijn blijven trainen voor de invasie van
Duitsland. Kort voor de kerst van 1944
bezorgt een kleine granaatscherf,
opgevangen in Normandië, me een
infectie aan de voet. Ik moet naar het
hospitaal. Op 24 december ben ik hersteld. De hoofdverpleegster zegt me
dat ik tot de kerst mag blijven. Gezien
we voor de feesten een 48 uren-verlof
moeten krijgen, verkies ik om naar
mijn eenheid terug te keren. Eenmaal
terug in het kantonnement verneem
ik dat we zo snel mogelijk naar het
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1944-2004
front moeten terugkeren. De Slag
om de Ardennen is begonnen en
de Duitsers bedreigen Antwerpen."
De vijandelijke aanval verrast de
geallieerden.
Buiten
de
luchtlandingsdivisies beschikken zij
over geen enkele reserve om het
gat te dichten. Net zoals hun
evenknieën van de Amerikaanse
82ste en 101ste Divisies hebben
de soldaten van de 6de Divisie
geen winteruitrusting. En ze
hebben ook geen tijd om erop te
wachten.
"We nemen de trein naar Dover. Van
daaruit brengt een boot ons naar
Calais. Hier nemen we plaats in
vrachtwagens. We rijden de hele
dag. Het is berenkoud op deze
kerstdag. Sommigen onder ons moeten hun bottines uittrekken en hun
voeten masseren om winterkloven
te
voorkomen.
Buiten
de
sporadische
sanitaire
pauzes
stoppen we niet. Als we vaker
zouden uitstappen, zouden we wat
kunnen bewegen om ons op te
warmen. Er is helaas geen tijd.
Daarenboven hebben we de hele
dag nog niets gegeten. Een
sympathieke Belgische vrouw werpt
ons enkele compoteappelen toe, die
we onder de 24 manschappen
verdelen." "Terwijl we het front
naderen,
horen
we
het
kanongebulder. We voelen ons alsmaar minder op ons gemak. In
Normandië suisden de obussen
gedurende drie maanden boven
onze hoofden. We weten wat dat
geluid betekent. Uitgehongerd en
vervroren
in
onze
lichte
uniformen horen we de kanonnen
opnieuw. Ook onze moreel bereikt
het
vriespunt.
Bovendien
verwachten onze families ons met
de ketst. Als zij het nieuws
vernemen, zullen ze wel beseffen
dat ons verlof is afgeschaft, maar

ervan uitgaan dat we veilig in onze
barakken kalkoen zitten te eten. In
werkelijkheid zijn we kanonnenvoer. Om één uur 's morgens
bereiken we Dinant. Hier moeten
we nog enkele uren geduld
uitoefenen
voordat
we
een
heerlijke tas warme soep kunnen
eten en wat op krachten kunnen
komen."

Bezetting van Dinant
"Het front situeert zich op slechts
enkele kilometers van de stad. Ons
bataljon krijgt de opdracht om
Dinant koste wat het kost te
behouden. We nemen positie in op
de oostelijke oever van de Maas. Ik
kijk naar de bevroren grond. Ik

besef dat we hier onmogelijk de
fuselierskuilen kunnen graven die
ons in Normandie tegen het artilIeriegeschut hebben beschermd. Tot
onze grote verbazing overnachten
we bij de plaatselijke bevolking. Ik
neem, samen met twee snipers,
mijn intrek bij een Belgische dame.
Haar man, een militair, is sinds
1940 vermist. Ze woont er met haar
moeder. Onze gastvrouwen zijn
verbaasd om Britten in plaats van
Amerikanen te zien. Dat maakt ons
heel trots. Ze bereiden met hun
zorgvuldig gerantsoeneerde voedsel
en ons conservenvlees en gezouten
spek een overheerlijke maaltijd.
Daarbij drinken we een uitstekende
wijn, die ze voor een speciale
gelegenheid hadden bewaard. Na
het eetfestijn leggen ze enkele
platen op. Ik herinner me de jonge
vrouw die, staande op een stoel,
vrolijk zingt, al begrijp ik er geen
woord van. Als het tijd is om te
gaan slapen, staan ze erop dat we
hun kamer gebruiken in plaats van
in een vochtige kelder te slapen.
Met z'n drieën slapen we in een bed
met smetteloos linnengoed. Een
luxe na de vochtige loopgraven in
Normandie. Omdat het front zo
dichtbij is, durven we ons niet uit te
kleden. Toch is het mijn beste
nacht op het vasteland sinds het
begin van de oorlog. De wijn zit
daar misschien voor iets tussen..."
"'s Anderendaags rukken we op
om de Amerikanen af te lossen. Het
artilleriegeschut is gestopt en langs
de weg treffen we heel wat verlaten
Tiger-tanks aan. Ik heb zo'n tank
nog nooit van dichtbij gezien. De
reden ligt voor de hand: het weer is
veranderd. Het sneeuwt niet langer
en de mist is opgetrokken. In de
lucht maken vier Typhoon jagerbommenwerpers cirkels boven
onze hoofden. Later vernemen we
dat de vijandelijke tanks geen
brandstof meer hadden en dat de
bemanningsleden
ze
hadden
achtergelaten. Het mooie weer en
de Typhoons deden de rest."
Voor de geallieerden is het het uur
van de tegenaanval. Jim Corbett en
zijn kameraden betreden het
Ardense woud. Hier bieden de
overgebleven Panzers, versterkt
door parachutisten die als infanterie
optreden, hardnekkige weerstand.
"In januari, wanneer de vijand zich
terugtrekt naar een nieuwe
verdedigingslinie, komen we hem
vaker tegen dan we willen. We lijden verliezen. De Duitse snipers
hebben de gewoonte om in een
hinderlaag te gaan liggen en ons
op te wachten. Ze doden telkens
de laatste man van onze patrouille.
Gelukkig ontvangen we eindelijk
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1944-2004
witte uniformen zodat we minder
opvallen in de sneeuw. Onze eigen
snipers genieten de reputatie de
elite van de compagnie te zijn. We
krijgen dan ook alle moeilijke en
gevaarlijke opdrachten toevertrouwd.
Daar tegenover staat dat we een
zekere autonomie genieten." "De
zwaarste verliezen lijden we in een
bos niet ver van Bure. Ingegraven
Tigers en artillerie hakken er een
bataljon van de 3rd Parachute
Brigade aan mootjes. Kort nadien
moet ik erlangs. Het is een
heuvelachtig gebied, net buiten het
dorp. Er staan grote dennen met in
elkaar gevlochten takken, die het
zicht naar de lucht belemmeren.
Ondanks de sneeuw is het er donker.
Het lijkt me een ellendige plaats om
te sterven. Maar is elke plaats waar
je je laatste adem uitblaast dat niet?
Omkomen tijdens de strijd heeft niets
te maken met een Hollywoodscène
waar
de
held
zijn
laatste

vaderlandslievende
woorden
uitspreekt terwijl uit zijn wonden
tomatensap loopt. Sterven op het
slagveld betekent echt bloed, afgerukte ledematen en mannen die om
hun moeder roepen, als zij daartoe
nog
de
kracht
hebben.
Filmregisseurs hebben zo'n ervaring
nooit meegemaakt." "En natuurlijk
stemt de dood van één van je
kameraden je droevig. Vooral als hij
precies naast je neervalt. Ik werd
fatalistisch en hield me voortdurend
voor: 'Als mijn uur is gekomen, is
daar geen ontsnappen aan. De dood
vindt me, welke voorzorgsmaatregelen ik ook neem.' En zo gebeurde
het dat ik handelde zonder nadenken
en op het geluk vertrouwde. En dat
heeft me nooit teleurgesteld." Zoals
iedereen hoorden we praten over de
vijand die zich als Amerikaan vermomde.
We
waren
daarop

voorbereid. Iedereen die ons
verdacht leek, moest zijn paybook laten zien en ons zijn
geboorteplaats
beschrijven.
Wanneer
het
front
zich
stabiliseerde, losten de Amerikanen
ons af."

Geen actie
De Slag om de Ardennen eindigt
op 28 januari 1945. Maar voor Jim
Corbett en zijn kameraden zit de
oorlog er nog lang niet op. "We
verhuizen naar het dorp Blerick, in
Nederland. We genieten er van
een week rust, niet ver van het
front. Per twee logeren we bij de
plaatselijke
bevolking.
Die
mensen zouden zich in vieren
plooien om ons tevreden te stellen.

In de familie waar ik terechtkom,
is er een tweeling. Meisjes van 16 of
17 jaar. Als we gaan slapen,
moeten we door hun kamer. De
moeder vergezelt ons telkens,
terwijl haar dochters lachend vanop
hun bed toekijken. Ze sluit de deur
van onze kamer met de sleutel en
we mogen er pas 's anderendaags
weer uit wanneer haar dochters al
weg zijn. Ze heeft ongetwijfeld
vreemde soldatenverhalen gehoord."
"Nadien begeven we ons naar
Venlo, aan de Maas. De Duitsers
bevinden zich op de andere oever.
Beide
partijen
hebben
een
stilzwijgend akkoord om elkaar niet
te beschieten. Dat komt ons heel
goed uit. Gedurende twee weken
verblijf ik met mijn snipers in een
deels vernielde woning. We
observeren de vijandelijke oever,
op een afstand van iets meer dan
600
meter.
In
Normandië
moesten
we
ons vaak in
niemandsland begeven om op elk
interessant doelwit te vuren. De
vijand deed hetzelfde en bleek daar
handiger in te zijn. In Venlo voelen
we vaak onze vingers kriebelen
wanneer
de
hogere
Duitse
officieren binnen ons bereik voorbij
lopen zonder dat zij van onze aanwezigheid enig vermoeden hebben.
Maar we moeten ons rustig
houden. Op een zekere morgen
zegt de compagniecommandant:
'Het is onze laatste dag hier. De
Amerikanen zullen ons volgende
nacht aflossen. Wij gaan nu naar
Brussel en vervolgens naar huis.'
Dat was het groen licht om de
kriebels in onze vingers te doen
stoppen... Wanneer de Amerikanen
die avond aankomen, vraagt een
officier me met een zwaar
Texaans accent: 'En beste vriend,
alles rustig hier?' 'Ja', antwoord ik,
'een echt vakantieoord!' Ik heb me
vaak afgevraagd hoe het er na ons
vertrek aan toe is gegaan."
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1944-2004

",,VERKLEUMD
VAN DE KOU
IN ONZE LICHTE
UNIFORMEN,,,"
In tegenstelling tot de andere musea die
aan de Slag om de Ardennen zijn gewijd,
behandelt dat van La-Roche-en-Ardenne
uitgebreid de Britse deelname aan de
gevechten. Deze poppen dragen
gelijkaardige uniformen als die van de
soldaten van de 6de Luchtlandingsdivisie
in 1944.
Alle dagen open van 10 tot 18 u,
van 2 januari tot 31 december,
behalve op kerstdag.
5Rue Chamont,6890
La-Roche-en-Ardenne.
Tel l fax-.084.41.17.25
e-mail: info@batarden.be

Brusselse nacht
"Wc moeten met het vliegtuig terug.
We wachten de Dakota's op net
buiten Brussel. De nacht vóór het
vertrek logeren mijn snipers en
ikzelf in een groot huis. We kregen
het bevel om onze rantsoenen en
de alcohol die we in ons bezit
hebben, achter te laten. De
Dakota's mogen geen extra gewicht
meevoeren. Ik organiseer een
bescheiden feest en nodig de
verpleegsters uit van een nabijgelegen hospitaal. We zijn al
behoorlijk vrolijk als één van onze
gasten voorstelt om een spel te
spelen. Ik had er nog nooit van
gehoord. Een koppel gaat rug tegen
rug zitten. De anderen vormen een
cirkel rond hen en roepen een cijfer
tussen één en tien. De jongen moet
raden in welke richting het meisje
haar hoofd zal draaien. Vervolgens
moet het meisje haar hoofd de
andere kant uitdraaien. Als de
jongen wint, geeft het meisje hem
het aantal kussen dat is geroepen.
Ondertussen neemt het volgende
paar
plaats.
Ik
ben
nogal
aangeschoten en eis mijn beloning
van zeven kussen op. Het meisje
vindt me blijkbaar wel leuk want als
ik haar voorstel om haar naar huis te
vergezellen, stemt ze toe. Als we het
huis verlaten, zoeft een vliegende
bom boven ons hoofd. De motor
gaat uit. Het teken dat de bom zal
vallen en ontploffen. Door maanden
van gevechtservaring heb ik de
reactie om in een haag te duiken. De
verpleegster vergist zich blijkbaar
over mijn bedoelingen en neemt de
benen. Ik zal

haar nooit terugzien... Misschien
was ik zonder die V-1 wel met haar in
het
huwelijksbootje
gestapt.
Sindsdien kreeg ik nooit nog de kans
om dat spel te spelen."

Oversteek van de Rijn
"Einde

februari zijn we terug in
Engeland. Er blijft nog minder dan
een maand over om de oversteek van
de Rijn voor te bereiden. We praten
er al sinds de landing over. We
weten dat die actie doorslaggevend
zal zijn. We beseffen dat als we de
Duitse bodem heelhuids bereiken,
we een grote kans op overleving
hebben." "Op de vliegvelden van de
oostkust vernemen we dat de
operatie overdag zal plaatsvinden.
De vorige aanvallen gebeurden
allemaal 's nachts of bij dageraad.
Op die manier konden we het
verrassingseffect uitbuiten en de
komst van de grondtroepen dekken.
Deze keer zal de infanterie de Rijn
om drie uur 's morgens oversteken.
We zullen pas om tien uur worden
gedropt, op ongeveer vijftien kilometer
landinwaarts.
Het
is
waanzin. Ik heb die ommekeer in
onze tactiek nooit begrepen. De
vijand zal alle tijd hebben om zijn
luchtafweerkanonnen in het Rurhgebied te mobiliseren. "Op 24 maart
1945, om 10 uur, observeer ik vanuit
mijn Horsa-zweefvliegtuig de Rijn.
Het luchtruim ziet zwart van de
vliegtuigen: Liberators en Lancasters
die hun zweeftoestellen loslaten,
Dakota's,
die
parachutisten
droppen, en jagers. Overal zijn
ontploffingen
van
luchtafweerobussen te horen. Rondom ons
storten
vliegtuigen,
vooral
zweeftoestellen, neer.
Ze zijn
gemaakt uit balsahout en zijn net
vliegende
luciferdoosjes.
Elk
geraakt zweefvliegtuig betekent de
dood van 24 manschappen en twee
piloten. Zelf hebben we geen
parachutes. Een tragisch einde als
je weet dat velen onder ons
verschillende operaties en een jaar
van zware gevechten hebben
overleefd." "De piloot werpt de
sleepkabel af en we beginnen hoogte
te verliezen. Binnen de vier minuten
zijn we de Rijn over en hoeven we
de gruwel niet meer te aanschouwen. Het zijn de vier langste
minuten uit mijn leven. We zijn
geraakt
en
zijn
zelfs
ons
landingsgestel kwijt... Ondanks dat
blijven we in de lucht en dalen we af
naar het hart van Duitsland. Maar dat
is een ander verhaal..."
Tekst Luc Vangansbeke
Vertaling: Nele De Broyer
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Doopplechtigheid 59ste Prom te Zedelgem.
De Koninklijke School voor Onderofficieren nr. 2 opende op 23 december 2004 terug
haar poorten.
Niettegenstaande de ongunstige weersomstandigheden was de opkomst talrijk zoals
steeds zowel militair als burger. De Schoolcommandant Luitenant-Kolonel Mare Van
de Vyle stelde de school voor aan de overheden.
Na de schouwing van de manschappen door de voorzitter Luitenant-Generaal Vlieger
Van Keirsbilck werd een toespraak gehouden door de Schoolcommandant waarna de
uitreiking der prijzen begon zoals steeds werd de prijs voor Lichamelijke Opvoeding en
Sport geschonken door onze vereniging, dit jaar was de laureaat Kpl KBOO Nick Ooms
van Niv 3 + 58 Prom. Nog elf andere laureaten bekwamen een prijs overhandigd.
Dan werd de Meter van de 59ste Prom voorgesteld : Mevrouw Anne-Jeanne DEBEIRLOWYCK, dit is de eerste maal dat een promotie een Meter krijgt. Deze dame is
afkomstig van Brugge en werkte in de eerste wereldoorlog samen met de Franse
Militaire Inlichtingsdienst (Le Deuxiemé Bureau) helaas werd ze op 18 oktober 1915
aangehouden en ter dood veroordeeld. Enkele uren voor het tot uitvoer brengen van het
vonnis werd haar door toedoen van de Burgemeester .van Brugge genade verleend en
werd de straf omgezet in levenslange hechtenis. Ze werd naar Duitsland gevoerd waar
zij tot haar bevrijding in diverse kampen verbleef. Zij overleed op 97 jarige leeftijd in
Brugge. Anne-Jeanne DEBEIR-LOWYCK werd vereerd met volgende eervolle onderscheidingen : Ridder in de Kroonorde - Overwinningsmedaille - Medaille van de
weerstand.
Zeker een vrouw de naam waardig om de eerste meter te zijn en dit van de 59ste Prom.
Vervolgens werd de promotiewimpel overhandigd. Daarna defileerden de manschappen
onder de tonen van de Koninklijke Muziekkapel van de Marine.
De genodigden en de detachementen werden vervolgens uitgenodigd voor een receptie
in de sporthal.
J. Verpoucke
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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VRAAG : Kan een viermotorig vliegtuig in de lucht blijven als aan één kant twee
motoren uitvallen??
ANTWOORD : In het algemeen is een vliegtuig zodanig ontworpen dat wanneer er één
of meerdere motoren uitvallen er gewoon doorgevlogen en veilig geland
kan worden.
Wanneer bij een viermotorig toestel twee motoren uitvallen kan de
machine dus in principe gewoon door blijven vliegen. Dit is ook het geval
wanneer deze twee motoren aan dezelfde kant zitten, zij het dat de
stuwkracht van het vliegtuig dan asymmetrisch is zodat het richtingsroer
'getrimmed' (een soort van passieve bijsturing) dient te worden om
rechtuit te blijven vliegen. In de praktijk is de procedure echter zodanig
dat de bemanning bij motoruitval een geschikte plek zal zoeken om
voortijdig te landen indien men nog ver verwijderd is van de originele
eindbestemming. Overigens, in het (zeer onwaarschijnlijke) geval dat alle
motoren uitvallen kan een vliegtuig nog enige tijd doorzweven en is de
kans groot dat er alsnog veilig geland kan worden mits er een geschikte
plek voorhanden is uiteraard.
T.C. Wittenberg, Faculteit der Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek,
TU Delft.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
EEN VRIEND IS ER
OM UW KANT TE KIEZEN
ALS U ONGELIJK HEBT.
VRIJWEL IEDEREEN
KIEST UW KANT
ALS U GELIJK HEBT.

-15Maar liefst tweehonderd meter hoger dan de huidige topper, de
508 meter tellende Taiwanese 101 Tower, en dik twee keer de
Eifeltoren is zelfs voor een gelouterde bouwondernemer niet
meer te bevatten. Nog hoger is overigens de Canadese CNTower , maar die dankt de 553 meter hoogte aan de enorme
antenne op het dak. "Ik was in Frankrijk bezig met een
belangrijk order, maar kon me de hele dag niet meer
concentreren toen ik het nieuws had gehoord", aldus Beerlandt.
De Burj Dubai zal de kroon op het werk zijn van de in de
afgelopen decennia in duizelingwekkende vaart uit de grond
gestampte hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten,
dat voor nog slechts twintig jaar olie bezit maar de miljarden
uitgeeft alsof het water is.
Maar liefst 6 miljard euro gaat de wolkenkrabber en omliggend winkelcentrum kosten.
Maar ook bij alle andere getallen duizelt het. Zo zal er maar liefst 275.000 kubieke
meter beton nodig zijn en zijn honderd meter diepe heipalen voorzien vooraleer er totaal
35.000 mensen in kunnen wonen en werken.
De eerste veertig van de totaal 160 verdiepingen zal als hotel gaar dienen. Met een van
de 45 liften gaat het vervolgens naar de appartementen (41 tot en met 140) en de
kantoren aan de top (141 tot en met 160). Vanaf 70.000 euro heb je straks een optrekje.
Voor Dubai is de bouw van de toren niet alleen een prestige object. De oliestaat wil
zichzelf op de toeristische kaart hebben gezet war neer haar belangrijkste grondstof
rond 2020 is uitgedroogd en mikt met haar brede stranden op de zeer welgestelde
wereldreizigers. Zo verrees onlangs het werkelijke sprookjesachtig gesitueerde en 341
meter hoge Burj Al Arab-hotel, dat zich als enige ter wereld een zevensterrenhotel mag
noemen.
Grote vraag natuurlijk is hoe lang de Burj Dubai straks de titel van hoogste gebouw kan
vasthouden. Want in Tokio circuleren inmiddels tekeningen van een 840 meter hoge
Millennium Toren en de Chinezen denken zelfs aan een toren van een kilometer.
Waar het allemaal gaat eindigen weet dus niemand, maar dat de Burj Dubai in 2008 als
een heus wereldwonder zal worden aanschouwd lijkt wel zeker. Of het sprookje moet
over zo'n 1001 nachten onverhoopt toch zo aflopen als de toren die lang geleden niet
eens verderop werd gebouwd : in BABEL.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
KORTE WERKWEEK.
De afgevaardigde van de arbeiders tijdens een
syndicale vergadering :
-Vrienden, na de vijfdaagse, de
vierdaagse, de driedaagse en de
tweedaagse werkweek kunnen wij
thans de eendaagse invoeren. Met
ingang van volgend jaar wordt er
alleen op woensdag gewerkt.
Eén van de toehoorders :
- Elke woensdag ??

-16HOE 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

