Taverne
Alexander
Koenraad en Vanessa
heten U van harte Welkom in hun
gezellige Taverne Alexander,
waar U terecht kunt voor een
frisse pint, heerlijke koffie en
goed verzorgde belegde broodjes.
Ook nu 1ste verdieping met 45 plaatsen
Snacks, vergaderingen, enz...

Nieuwstraat 9
8400 Oostende
Tel. 0495/26 56 43
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KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER
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83e UITGAVE
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Nr.3/2007

VOORWOORD.
Op de bestuursvergadering werd mij gevraagd het voorzitterschap over te nemen van de heer Andre BARDEN .
Na wat bedenktijd en enkele onrustige dagen heb ik deze funktie van
Voorzitter dan ook met volle overtuiging en enhousiasme aanvaard .
Beste leden, alleen kan ik deze opdracht niet waarmaken, want ik
wil het door de jaren uitstekend werk van onze uittredende voorzitter met heel veel plezier voortzetten, maar daarvoor reken ik op
de medewerking van een prachtig en bekwaam bestuur en van de
collega's die mij hebben vooropgesteld.
In de huidige tijdsgeest en leefwereld is het voor ons leden noodzakelijk dat de Koninklijke Maatschappij Ex-Onderofficieren Afdeling Oostende blijft bestaan.
Beste Collega's iedereen is welkom voor IEDEREEN is er een plaats,
laten wij met zijn allen er het beste van maken in goede en kwade
dagen. Wij zijn er ons van bewust dat niet alles van een leien
dakje zal lopen, maar met inzet, samenhorigheid en een blijvende
aanwezigheid moet dat ons zeker lukken. Wij gaan ervoor. Graag wil
ik besluiten met een bijzonder woord van dank aan onze
afscheidnemende voorzitter de heer Andre Baroen en zijn sterke in
de schaduwstaande echtgenote.
André,
We hebben veel van je kunnen leren, en daar kunnen we nog lang op
teren. Je wijze woorden en goede raad houden we steeds in beraad.
In ons leven zit het soms wel eens tegen. Haar onthoud steeds goed
dat lachen wonderen doet.
Ik wens jullie beiden in naam van alle collega's een behouden vaart
Aan het bestuur en de leden van de vereniging een mooie en zonnige
vakantie en we zien ons terug op 13 september 2007.
Jullie nieuwe voorzitter.
Eddy COENYE
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
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Activiteiten in het jaar 2007 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 13 september 2007.
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door dhr. De Cabooter - onderwerp : Steden namen en spotnamen.
- koffietafel en tombola
- Donderdag 11 oktober 2007.
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door Mevrouw Nancy FOCKEDEY - onderwerp : Vis
op je bord morgen......?
- koffietafel en tombola
- Donderdag 08 november 2007.
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door Mevrouw Eve Kundycki over Oostende Werft
een woordje uitleg over de stadsvenieuwing nu en in de
toekomst
- koffietafel en tombola
- Donderdag 13 december 2007.
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- Bingo
- koffietafel en tombola
- Donderdag 10 januari 2008.
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- nieuwjaarsreceptie met snacks dans animatie
- speciale tombola
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§

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 14,00 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 :
2007 : 16 juli - 06 augustus - 27 augustus - 17 september 08 oktober - 29 oktober - 19 november - 10 december.
2008 : 07 januari - 28 januari - 18 februari - 10 maart – 31
maart - 21 april - 12 mei - 02 juni - 23 juni – 14 juli 04 augustus - 25 augustus - 15 september - 06
oktober
- 27 oktober - 17 november - 08 december - 29
december.
3. Planning 2007 - 2008.
l. Ledenvergaderingen
.
2007: 13 september - 11 oktober - 08 november - 13 december
2008: 10 januari - 07 februari - 13 maart - 10 april - 08 mei
- 11 september - 09 oktober - 13 november -11 december.
2. Bestuursvergaderingen :
2007 : 05 september – 03 oktober - 31 oktober - 05 december.
2008 : 02 januari - 31 januari - 05 maart - 02 april - 30
april - 04 juni - 03 september - 01 oktober - 05 november – 03
december.
4. Koningsdag :
2007
: zaterdag 17 november.
2008
: zaterdag 15 november.
5. Dagreis :
2007
2008

: dinsdag 18 september.
: datum later te bepalen.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§

LEDENVERGADERING VAN 08 FEBRUARI 20Ü7.
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Voor de eerste maal werd de ledenvergadering uitgesteld en dit als
gevolg van de barre weersomstandigheden. Iedereen kon tijdig verwittigd worden alsook de spreker van de dag die hiervoor begrip toonde.
Deze spreekbeurt werd dan ook verzet naar de maand november 2007.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§
LEDENVERGADERING VAN 15 MAART 2007.
Voor deze vergadering waren 85 leden komen opdagen. Het welkomstwoord was voor de voorzitter die dan ook traditiegetrouw één
minuut stilte vroeg voor onze overledenen.
De spreker van de dag werd dan voorgesteld namelijk dhr.
Vandenberghe LUC Consulent aangifte van nalatenschap.
Zijn spreekbeurt begon met huwelijkscontracten en gaf een kort
overzicht van deze contracten die belangrijk zijn ingeval van
ontbinding huwelijk en echtscheiding.
Er zijn drie soorten huwelijkscontracten namelijk volgens het
wettelijk stelsel - scheiding van goederen en algemeen gemeenschap
van goederen. Hij drukte zich dan ook uit over het feit dat de
kinderen nooit onterfd kunnen worden.
Hij ging dan over naar de schenkingen van onroerende goederen +
giften van geld. Zijn volgende punt was de testamenten : wat mag wat kan -en wat niet kan. Drie soorten testamenten - eigenhandig
testament + inbezitstelling - authentiek testament en internationaal
testament. Erfrecht : wat bij overlijden. 1. Waar ga ? je en wat ga
je doen. Er zijn drie mogelijkheden : aanvaarden - verzaken of
aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving.
Voor dit laatste bestaan volgende punten : officiële dokumenten nakijken - de financiële instellingen bekijken - deblokkering van de
banktegoeden (erfrechtverklaring/akte bekendheid) - toestand opmaken
van aktief en passief - splitsing roerend en onroerend - en
tenslotte de successierechten.
Bij overlijden van één der echtgenoten : vruchtgebruik, naakte
eigendom, volle eigendom grootste beschikbaar gedeelte + nieuwe wet
vanaf 01/01/07.
Opmaken aangifte van nalatenschap daar is een notaris NIET voor
noodzakelijk.
Er werden dan ook op het einde zeer veel vragen gestald die dan persoonlijk door de spreker werden beantwoord. Voor deze boeiende
spreekbeurt kwam dan ook een verdiend applaus en ook een geschenkje.
Nu was de tijd aangebroken voor het tweede gedeelte van deze vergadering namelijk onze statutaire vergadering. Het jaarverslag van
2006 werd voorgelezen door de secretaris en de financiële toestand
werd dan voorgesteld door onze penningmeester.
Voor de verkiezingen of herkiezingen waren er geen problemen want
door gebrek aan tegenkandidaten werden volgende bestuursleden herkozen dhr. DEWULF Gilbert - Pierre KIMPE - VERMEYLEN Julien. De heer
Gilbert POSSENIER werd aangesteld als nieuw bestuurslid. Wat betreft
onze voorzitter zoals iedereen als wist heeft hij zijn ontslag
gegeven als voorzitter en hij wordt in deze funktie opgevolgd door
dhr. Eddy COENYE war meteen werd bevestigt op deze vergadering en
met een warm applaus door alle aanwezigen. De nieuwe voorzitter
treedt in funktie op 01 juli 2007.
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Hierna was het tijd voor de koffie terwijl intussen de tombolabiljetten werden verkocht.
De tombola verliep zoals de ganse vergadering vlekkeloos en rond
17.00 uur kon iedereen zich huiswaarts begeven.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
LEDENVERGADERING VAN 12 APRIL 2007 .
Met 69 leden waren op deze vergadering tegenwoordig waar de voorzitter iedereen welkom wenste en hij één minuut stilte vroeg voor
onze overleden leden.
Met de paasvakantie en drukte in het Koninginnehof was er vandaag
geen spreekbeurt maar wel een bingo die voor iedereen ook wel in de
smaak viel Deelname formulieren werden uitgedeeld zodat we onmiddelijk met de bingo konden beginnen. De prijzen werden mooi verdeeld maar ja niet iederen kan bij de gelukkigen zijn, denk er aan
de volgende keer beter.
Tijd voor de koffie en enkele mededelingen door de voorzitter. De
tombola verliep ook vlot zodat tegen 16.30 uur alles voorbij was en
iedereen nog een beetje kon genieten van deze zalige zomerdag.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
LEDENVERGADERING VAN 10 MEI 2007.
Op deze ledenvergadering vóór de zomervakantie waren er 52 leden
aanwezig. Spijtig voor de afwezigen, want wij hebben genoten van een
aangename namiddag.
Zoals gewoonte : eerst het welkomstwoord door de voorzitter en dan
één ogenblik stilte ter nagedachtenis voor onze overleden leden. De
secretaris melde vervolgens dat er geen spreekbeurt voorzien was
maar dat de namiddag een start zou nemen met "Een reis door Europa".
Wel een aangepast thema gezien de Europa zijn 50ste verjaardag
vierde.
In de groep vrijwilligers, onder de naam "DE BOARESTEKERS" kenden
wij allen enkele van onze eigen leden nl. Eddy - Rita - Maurice en
Giselle. De groep in gepaste klederdracht brachten ons gekende
liedjes in de vorm v an "Play-Back" uit België, Duitsland, Frankrijk
en Engeland.
Er werd gestart met de voorstelling van Eddy Wally met het gekende
lied "Ik spring uit een vliegmachine". Vervolgens "Save your love"
door Nicole en Bernard uit de groep. Daarna het liedje "Rocking
Billy" een Cowboysong door Ingrid en Tuur.
Onze Eddy en Rita deden het met veel liefde met hun liedje "Door
veel van mij te houden".
Gedurende meer dan 50 minuten, de tijd was zeer snel voorbij,
genoten wij allen van alle gekende liedjes. De voorstelling eindigde
met het liedje "Bij ons aan 't zeetje" gebracht door onze Rita in
prachtige klederdracht.
Onze feestleider John, dankte de groep in naam van onze vereniging
en onder luid applaus eindigde spijtig genoeg deze aangename
voordracht.
Na de koffiepauze, de gebruikelijke tombola en afspraak op onze volgende ledenvergadering op 13 september. Iedereen werd dan nog een
goed verlof toegewenst.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
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IN MEMORIAM
Dhr. Frans PUYSTIENS, gewezen bestuurslid van
onze Koninklijke Maatschappij Ex-Onderofficieren,
afdeling Oostende, is op 08 mei 2007 op 94 jarige
leeftijd overleden in het AZ Gasthuis te Leuven.
Op 23 oktober 2001 werd Frans nog gevierd in ons
lokaal "Koninginnehof" te Oostende voor zijn meer
dan 20 jaar in het bestuur.
Na deze datum ging Frans in Brussel wonen waar
hij ook aansloot bij de afdeling Ex-Ooffrn van
Brussel
De uitvaart plechtigheid greep plaats in het
funerarium "VERLINDE" op 12 mei 2007 om 10.45
uur. Het funerarium gelegen in de Nukkerstraat 86
te Bredene-Sas.
-------------------------Dhr. Stefaan VANDERHAEGEN, gewezen bestuurslid van de Koninklijke
Maatschappij der Ex-Onderofficieren te Gent is overleden op 22 april
2007 te Gent. Geboren op 22 augustus 1918 te Gent, kende veel van onze
leden van reeds toen hij 1 M.C. en hoofdonderrichter was bij de
Belgische Marine.
Samen met Mevr. VANDENHENDE en vaandeldrager DEWULF Maurice en hun
voorzitter organiseerde zij jaarlijks het banket van de afdeling Ex0/Offrn te Gent. Oostende was er telkens op aanwezig en bewaard er
goede herinneringen aan. Toen grepen de feesten plaats in de Leopoldskazerne daarna in het lokaal "Willen is kunnen".
Met de ontbinding van de afdeling Gent, sloot onze Stefaan zich aan bij
onze afdeling Oostende.
Op de uitvaartplechtigheid vrijdag 27 april in Gent was onze vereniging
aanwezig met de secretaris en onze vaandeldrager.
Op 13 april 2007 overleed te Brugge ons lid Georges TREMPONT, duikerontmijner bij de Zeemacht b.d. Hij was geboren te Courcelles op 15
april 1928.
De uitvaart plechtigheid heeft plaatsgevonden in het funerarium Nuytten
in beperkte familiekring.
Op 09 mei 2007 overleed te Sijsele Mevrouw Arlette MAUS . Zij was
weduwe van de Heer Marcel VANDERISPAILLIE , gewezen lid van onze
vereniging. Zij is als weduwe steeds lid gebleven van onze vereniging
De uitvaartplechtigheid vond plaats op 15 mei 2007 in de parochiekerk
Sint-Thomas van Kantelberg te Male (Sint-Kruis).
De voorzitter, het bestuur en alle |eden van onze vereniging nemen deel
in de diepe rouw van de families. Langs deze weg bieden wij nogmaals U
allen onze innige deelneming aan.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§

-7KONINGSDAG : 17 NOVEMBER 2007.

Wij vieren Koningsdag op zaterdag 17 november 2007. Zo zetten de
Ex-Onderofficieren van Oostende hun 121-jarig bestaan in.
Het programma is als volgt :
- 12.30 uur : onthaal in het "Koninginnehof"
- 13.00 uur : banket
- aperitief met hapjes aangeboden door het
"Koninginnehof"
- velouté Koninginnehof
- huwelijk van St Jacobsnoot en scampi "Thermidor"
- eendefilet met sinaasappelsaus op een bedje van
witlof
- dessert assortiment
- mokka met koekjes
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 36 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 2007.
Het rekeningnummer van onze vereniging : 000-0146912-54
J. Peurquaetstraat 18 b2
8400 Oostende
Penningmeester P. KIMPE zal op de komende ledenvergadering ter beschikking staan voor diegene die contant willen betalen.
Welke ook de wijze van betaling weze, gelieve bij de inschrijving te
melden met wie U graag aan tafel wil zitten.
De rechthebbende 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 :
DIERICKX Adriaan
HEBBRECHT Roger
MEEREMANS Siegfried
ALOMENE Rudy
VAN DE VELDE Geert
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
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Dagreis naar.. .Harelbeke - IZEGEM Op Dinsdag 18sept2007
Opstapplaatsen : NR. l Oostende visserij school j.Bauwens
NR 2 Brugge

E40 afrit Loppem.

Dagindeling.
0745Hr

Vertrek aan de opstapplaats NR

1930 Hr

Bezoek museum voor pijp en tabak

1130 Hr

Einde bezoek

1200Hr Middagmaal:
Kervelsoep
Ardeensgebraad-groenten-gekookte aardappelen
koffie
1320Hr Vertrek richting:Izegem
1400Hr Bezoek:In twee(2) groepen van 25 personen om beurt
1 .Borstelmuseum
2.Schoeiselmuseum
1700Hr

Vertrek richting Brugge Oostende

Deelname in de kosten: 33,50 euro
Inbegrepen:Autobus -drinkgeld chauffeur-Toegangsprijs musea -gidsen Middagmaal (zonder
dranken)
Uiterste datum van inschrijving ... 13 sept 2007.............................. Of tot volledige bezetting
van de bus.
Aantal plaatsen 50
De betaling moet op de rekening van de penningmeester toekomen uiterlijk op
13 sept.2007 ............................. ,de datum van de storting is het enige beslissende criteria bij
overboeking „inschrijving en betaling bij de penningmeester.
Mr KIMPE PIERRE. J.PEURQUAETSTRAAT 18
Rekening nr 000-0146912-54
Inschrijving is slechts geldig na storting

8400 OOSTENDE

- 9 OUDER WORDEN / BEWEGEN EN TRAINEN ?? (vervolg).
Een gezonde geest in een gezond lichaam ; bij ons is de geest
doorgaans nog gezond, maar het lichaam is dikwijls een andere
paar mouwen. Bewegen is leven. Draai het gezegde om en het is ook
waarheid.
Een trek van 100km. begint met de eerste stap ! Niet voor ons die
lange trektocht maar, voor vele ouderen is de tijd gekomen om er
iets aan te doen. Opstaan uit de luie zetel ! Bewegen is beter dan
gelijk welke anti-ouderdomspil. Een regelmatig fitnessprogramma is
de beste efficiënte manier om het leven te verbeteren en misschien
te verlengen.
Het verlies van de elasticiteit van de spieren is wel een reden dat
wij ouderen ons vlugger kunnen kwetsen. Bij gelijkaardige oefeningen
lopen jongeren minder vlug letsel op.
Dus : "Don't overdo it !" Stop welke oefening ook wanneer je voelt
dat het pijn doet. Studies aan de U.C.L.A. (Unief van Californië)
hebben aangetoond dat spierkwetsuren even snel herstellen bij
senioren als bij jonge mensen. Dus weg met die vooroordelen !
Gaat het niet meer om te joggen ? Nordic-walking is een alternatief, een zeer goede vervanger voor het joggen. Wat goed is voor
de Noorse ski-kampioenen als zomer training, kan niet slecht zijn!
Buiten is het slecht weer, ga dan voor binnentraining. Doe aan
gymnastiek zonder of met hulpmiddelen : een stoel, een stok, een
fles water, halters (zelfgemaakt?), een home-trainer, enz. Onderzoek
toont aan dat 3 a 5 maal oefenen per week voor zowat 20 minuten,
voldoende is om fit te blijven en de chronologische leeftijd enkele
jaren terug te schroeven.
Lid worden van een Fitness-Center is een alternatief. Je krijgt er
initiatie om de toestellen te leren kennen en gebruiken. Begeleiding
is er bij de goede gyms steeds bij. Kostprijs voor lidmaatschap
schommelt rond de 40 Euro per maand, voor 3, 6, of 12 maanden wordt
het heel wat goedkoper.
Mijn vrouw en ik hebben een programma dat er als volgt uitziet :
- Maandag : 20.30u tot 21.30u : dansles;
- Dinsdag : 17.30u tot 18.45u. : gymoefeningen en sauna;
- Woensdag : korte wandeling van l uur;
- Donderdag : 15.30u tot 16.30u : zwemmen;
- Vrijdag : 17.30u tot 18.45u : gym en sauna;
- Zaterdag : 20.30u tot 23.00u : dansen;
- Zondag : korte wandeling.
Probeer om dagelijks even buiten adem te zijn. Neem de trap i.p.v de
lift. Haal je dagblad met de fiets of te voet. Laat de auto op de
randparking en ga de stad al wandelend in. Neem de tweewieler en
niet de vierwieler als het enigszins kan.
Wanneer begin je eraan ? Hopelijk zien we algauw de resultaten
bij de K.M./Ex-onderofficieren van Oostende.
Nog een raad : let op wat je eet, lichaamsbeweging stimuleert de
eetlust, blijf matig eten.
R.V.L.

-10-

Op vijf mijl ten Westen van Duinkerken, om 15.45 hrs liep de
mailboot " Prinses Astrid " dinsdag namiddag op een mijn. Vijf leden
van de bemanning schoten hierbij het leven in terwijl een tiental
leden van de bemanning zwaar gekwetst werden. Alle passagiers konden
tijdig gered worden.
Zo hebben de ochtendbladen van woensdag gemeld nadat dinsdagavond
reeds te Oostende het ontstellende nieuws de ronde had gedaan. In de
loop van woensdag en donderdag bereikten ons meer preciese en
volledige gegevens terwijl ook stilaan de achtergrond van dit vreselijk drama loskwam.
HET VERHAAL DER OOGGETUIGEN :
Het trouwste en meest onverminkte beeld van een ramp als deze wordt
steeds het best weergegeven door hen die haar hebben meegeleefd. Op
deze zonnige namiddag als dinsdag had geen der opvarende enig vermoeden van de ramp die hen boven het hoofd hing toen zij als gewoonte om halfdrie de Oostendse haven uitvaarden. Aan boord was alles
wel toen zich plots om kwart voor vier een hevige ontploffing voordeed in de machinekamer.
"Ik werd in de nabijheid van de stoomkamer door de luchtdruk gegrepen en in de lucht geworpen. Ik herinner mij niet meer precies wat
er toen gebeurde. Rondom mij waren het al stoomwolken waar doorheen
ik tenslotte toch nog de trappen naar het dek kon bereiken waar ik
door matrozen werd gegrepen en zo aan de dood kon ontsnappen..." zo
vertelde het tweede machinist John Corveleyn aan de journalisten die
woensdagnamiddag naar Duinkerke waar getrokken waar de zwaarge
kwetsten John Corveleyn, Camiel Deneckere en Arthur Beyts in het
hospitaal verpleegd werden. De verdere persgesprekken leren ons dat
de ontploffing van de mijn, waarvan het type onmogelijk vast te
stellen is, zich in het midden van de machinekamer moet hebben
voorgedaan.
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De vijf slachtoffers die er het leven bij inschoten werden zo goed
als zeker op slag gedood door de hoge druk v a n de ontsnapte stoom. Er
stonden op het ogenblik v a n de ramp immers zes stoomketels onder zware
drukking. De Engel loods James Robertson Hendry die zich als
passagier op het dek van de "Prinses Astrid" bevond haastte zich na de
ontploffing in allerijl naar beneden waar hij met doodsverachting hulp
bood aan de leden v a n de bemanning. Dit bracht hem op een bepaald
ogenblik tussen de romp van het zinkende schip en een intussen
aanleggende sleepboot waarbij hij zware verwondingen opliep Toen hij
door de journalisten gevraagd werd hoe hij het nu stelde stamelde hij
slechts deze enkele onttroerde woorden "Thank you.. it is my duty to
help and I did it….
Ook Arthur Beyts en Camiel Denecker zijn zwaar gekwetst aan hoofd en
handen wat hen echter niet belette op de meest markante wijze hulp
te bieden aan de passagiers en lotgenoten.

Na de schipbreuk van de “ Prindes Astrid” werden de zwaar gewonde leden van de bemanning in een ziekenhuis te Duinkerken opgenomen.
Men bemerkt van links naar rechts stoker Beyts, tweede machinist Corvelijn en Kwartiermeester Denecker op hun ziekbed

De tweede Belgische gekwetste, Arthur Beyts, stoker,
zegde, dat hij nauwelijks de stookkamer verlaten
had. toen de ontploffing zich voordeed. Niettemin liep
hij zware verwondingen op aan hoofd en handen.
Het feit, dat de h. Beyis naderhand nog ging
roeien, om vrouwen en kinderen te redden, mag
wel als een waar voorbeeld van zeemansmoed
genoemd worden.

GEEN PANIEK.
Na de ontploffing had Commandant André Timmermans, die woensdag
eveneens nog te Duinkerke was, nog de koelbloedigheid om met de
vaart van het schip recht op de in de nabijheid liggende zandbank
Snow te stevenen om zo het zinken in volle zee te beletten en te
vertragen. Intussen was het Franse stoomschip "Cap Fladid" in de
nabijheid gekomen en met tis reddingsboten konden eerst de vrouw EN en
kinderen behouden worden overgezet Bij deze werkzaamheden waren de
leden v a n de bemanning, zowel van de pakketboot als van de
reddende schepen, zo tactvol en behulpzaam dat de 218 passagiers in
alle kalmte het reddingswerk lieten begaan. De redders zowel als de
mailbootmannen verdienen hiervoor alle lof.
SLECHTS EEN PASSAGIER VIEL IN HET WATER.
Bij het overspringen v a n de pakketboot op één der Franse ter hulp
gesnelde boten miste een passagier zijn sprong en kwam in het water
terecht : een Franse matroos sprong hem onmiddellijk achterna en bracht
hem op het droge.
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Een sleepboot bevindt zich langszij van het zinkende schip, om geredden aan boord te nemen. Op het
voordek van de sleepboot bemerkt men enkele passagiers met hun reddingsgordels aan
(Telejoto)

De heer BEYTS Arthur heeft de hierna vermeldg eretekens bekomen :
 Overwinningsrnedaille
 Herinnersmedaille van de Oorlog 1914-191 8;
 Vuurkruis 23 oktober 1937 :
 Oorlogskruis. Ministerieel Besluit Nr 16673 van 29 november 1 9 3 8 ,
 Kruis van Ridder in de Orde van I.eopold II met Zwaarden., Koninklijk
besluit Nr3039 van 21 juli 1954 ;
 Kruis van Ridder in de Kroonorde met Zwaarden. Koninklijk besluit Nr 3955 van 21 juli
1955 .
Na een langdurende en pijnlijke ziekte tengevolge van het tragisch
ongeval is hij overleden te Oostende op 24 januari 1961.
Waarom nu dit verhaal wel de heer BEYTS Arthur was namelijk de
vader van een lid van onze vereniging de heer BEYTS Albert.
Het was dan ook de moeite waard om deze gebeurtenis van de
scheepsramp eens te publiceren in de KLAROEN.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
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Op 24 februari 1982 werd een
eerste Awacs-radarvliegtuig
gestationeerd op de basis van
Geilenkirchen. Dit multinationale
luchtverkennings- en controlesysteem voor de NAVO ging
van start in 1978. Op 26 juni
1982 werd de NATO Airborne
Early Warning and Control Force
(NAEW&CF) officieel
geactiveerd. Sindsdien zijn de
opdrachten van deze vliegtuigen
boordevol elektronica sterk
geëvolueerd: van de Perzische
Golf tot Kosovo. De Awacstoestellen en het personeel
bevinden zich momenteel in een
aanpassingsfase. Onder hen ook
een vijftigtal Belgen.
Na de aanslagen van 11 september 2001 in

D

E ONTWIKKELING VAN HET
AWACS-concept startte in 1978 en
berustte op de ontwikkeling van een augmented surveillance platform. Het idee om
de radardekking van de grondstations te
verbeteren en uit te breiden, stamde uit de
Koude Oorlog. Die grondstations gaven
een dekking tot op 10.000 voet hoogte
(ruim 3 km), afhankelijk van het reliëf:
verre van optimaal. Bovendien kunnen
vliegtuigen heel laag vliegen en het terrein
gebruiken om te ontsnappen aan steeds
efficiëntere radars en grond-luchtraketten.
De nieuwe opsporingscapaciteit kwam er
door een roterende radar met een diameter
van 10 meter te installeren op een militaire
versie van de Boeing 707. De Awacs was
geboren. Het toestel kan tot tien uur aan
een stuk vliegen — zelfs meer als het
bijtankt in de lucht. Haar radar bedekt op
30.000 voet hoogte (zo'n 9 km) een zone
van 320.000 km2. Het kan laagvliegende
toestellen opmerken vanaf meer dan 400
km afstand en toestellen op middelbare
hoogte in een straal van 520 kilometer.
Als ze hun vluchtbanen laten overlappen,
volstaan drie vliegtuigen om heel
Centraal-Europa te bestrijken.
Vanaf 1983 evolueerde het concept
algauw tot een surveillance and weapons
platform
een
vliegend
controle-,
bewakings- en commandocentrum en een

cruciaal
instrument
voor
modern
conflictbeheer. Dit concept verdiende
uitgebreid zijn strepen tijdens de oorlog in
Bosnië. De instrumenten maken het ook
mogelijk om schepen en vliegtuigen op te
sporen en hun bewegingen op het
strijdtoneel te registreren. De Awacsen
kunnen jachtvliegtuigen recht naar hun
doel gidsen en gegevens doorspelen naar
de commando- en controlecentra op de
grond. Maar ze kunnen ook helpen bij
luchtondersteuning, verkenningsvluchten,
luchttransport, een luchtruim beheren en
fungeren als luchtpolitie.
Permanente inzet
De operationele engagementen zijn elkaar
sinds begin jaren negentig blijven opvolgen. Tijdens de eerste Golfoorlog in 1990
werkten de Awacsen vanuit Turkije om
het lucht- en scheepvaartverkeer te
observeren in het oosten van de
Middellandse Zee en om de luchtbewaking te verzekeren aan de grens
tussen Irak en Turkije. In de Balkan, in
Bosnië-Herzegovina en in Kosovo vlogen
de NAVO-Awacsen van 1992 tot 1999
van operatie Sharp Guard tot Allied Force
om de uitvoering van de VN-resoluties te
controleren. Vandaag is operatie Joint
Guardian nog steeds aan de gang in de
regio.

de VS voerden zeven Awacsen 368
vluchten uit tijdens operatie Eagle Assist,van oktober 2001 tot mei 2002. De eerste
NAVO-operatie voor de bescherming van
een van zijn lidstaten! De Awacsen
bewaakten ook van belangrijke publieke
evenementen, zoals de Olympische Spelen
in Athene in 2004, het Europese
voetbalkampioenschap van 2004 in
Portugal en de G8-top in Genève in 2006.
In Bosnië fungeerden de radarvliegtuigen
voor de eerste keer als vliegend radarstation, maar ook als volwaardig onderscheppingscentrum. Destijds moesten
twee vliegtuigen samen vliegen voor dit
soort missies. Er was niet genoeg personeel aan boord van de Legacy-vliegtuigen
(de eerste, nog niet gemoderniseerde versie) voor het werk dat bij een dergelijke
operatie komt kijken. Daarom ook werd
vanaf 1998 de NATO-mid-termmodernisering ontwikkeld, om de werkcapaciteit
van elk vliegtuig gevoelig te verhogen.
Vooral voor de NRF-operaties zorgen de
veertien nieuwe boordconsoles met
Windowsbesturing voor een aanzienlijk
lagere werklast. Daardoor kunnen de
activiteiten aan boord worden uitgebreid,
door
bijvoorbeeld
onderscheppingscontroleurs te installeren.
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De missies kunnen ook worden
aangepast aan het type operatie. Er kan
dus worden gespeeld met het aantal
onderscheppings-of
bewakingscontroleurs aan boord. Die
staan allemaal onder het bevel van de
tac-tical director. Ook twee Belgische
majoors oefenen deze functie van
missieverantwoordelijke
uit.
In
september 2006 werden de aangepaste
vliegtuigen voor het eerst ingezet op de
basis van Konya in Turkije, tijdens de
oefening Anatolian Eagle. Een aantal
toestellen is dus gebaseerd in
Geilenkirchen, maar het merendeel van
de Awacsen voert zijn vluchten uit
vanaf de voorwaartse operationele
basissen van Aktion in Griekenland,
Trapani in Italië en Konya in Turkije,
vanaf de voorwaartse operationele
locatie van 0rland in Noorwegen, in de
luchtdefensiestructuur van de NAVOgeïntegreerde bases of vanaf elke
andere geallieerde basis. Daar zijn
trouwens permanent personeel en
technische middelen gestationeerd,
maar die blijven wel onder het bevel
van de NAEWcrCF.
Legacy of mid-term \
Het einde van de Koude Oorlog en
vooral de lessen uit Bosnië vereisten
dat de Awacsen gemoderniseerd
werden. Vandaag telt de eenheid
zeventien E-3A toestellen en drie
trainings- en transporttoestellen voor
de opleiding van de bemanningen en
het vervoer van materieel en
manschappen. Drie Legacy-toestellen
zijn
nu
al
NATO-mid-termgemoderniseerd en vier andere
ondergaan momenteel dit proces. In dit
programma
worden
ook
de
boorduitrusting, computers, schermen,
satellietcommunicatiemiddelen, 11- en
16-verbindingen en systemen voor
navigatieen
doelwitidentificatie
gemoderniseerd. Het programma werd
opgestart in 1998 en zou in 2008
moeten worden afgerond. Zestien
landen nemen eraan deel. Onder hen
ook Spanje en Hongarije, die
bemanningen
naar
Geilenkirchen
hebben gestuurd. Deze modernisering
zou de Awacs-vloot operationeel
moeten houden tot 2030.
Ook
de
Belgische
instructeurs
hebben heel wat werk verzet
om de
bemanningen op
te
leiden
om
de
nieuwe
technologieën
aan
boord te
gebruiken. Een
mooie erkenning
van de expertise van onze technici
in deze erg geavanceerde sector
van de luchtvaartcommandoen
controle. De toekomstige missies
zullen van de types NATO Respon-

se Force, time sensitive targetting en
close air support zijn. De missies zullen
profiteren van de verbindingen die nu
mogelijk zijn tussen de vliegtuigen,
schepen en grondtroepen, waaronder
de FAC-verbindingen. De investeringen
zullen voortaan ook gebeuren met dat
soort luchtmissies in gedachten.

In Luxemburg ingeschreven vliegtuigen? De. NAVO,
als intergouvernementele organisatie, kan geen
vliegtuigen inschrijven. De toestellen dragen een
Luxemburgs kenteken om de deelname van het
Groothertogdom aan het Awacspro-gramma te
onderstrepen. Des Ie opmerkelijker, aangezien
Luxemburg geen luchtmacht heeft.

Alleinformatie over
de NATO AirboweEarly Waming

and Control force
die dit jaar zijn 25ste verjaardag viert,
vind je op:
www.e3a.nato.int of
www.e3a.nato.int/25th_Anniversary
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HOE LID WORDEN VAN ONZE VERENIGING.
Gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht, (beroeps, toegevoegd,
of dienstplichtigen) kunnen l i d 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 KIMPE P.
J. Peurquaetstraat 18b2 - 8400 Oostende. Het lidmaatschap bedraagt :
-10 euro : voor effectieve leden (gehuwd of samenwonend)
-10 euro : voor sympathiserende leden
- 7 euro : voor weduwen

Oostende, Sekretariaat: Slachtersstraat 2 bus 4
8400 Oostende. Tel 059/507848

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP
Ik ondergetekende.........................................................
Geboren te ............................................ op ..................
vraag om toegelaten te worden als lid van de Vereniging Koninlijke
Maatschappij Ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht te Oostende.
*Naam van de echtgenote ..........................................................
"Weduwe van .............................................................................
Adres ...............................................................
te ........................................ postnr……………….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

HET BESTUUR VAN DE
KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER EX-ONDEROFFICIEREN
COENYE Eddy
Nieuwlandstraat 27

VAN OOSTENDE
©059/51.30.41
8400 Oostende

VAN LOOCKE Raymond
Taboralaan 124
DEWULF Gilbcrt
Slachtersstraat 2, bus 4

©059/32.32.07
8400 Oostende
©059/50.78.48
8400 Oostende

Ondervoorzitter

VERPOUCKE Albert-John
Nieuwpoortsesteenweg 571/B3-2
DEWULF Etienne
Stockholmstraat 43 B5
KIMPE Pierre
J. Peurquaetstraat 18 B2
LASON Maurice
Berkenlaan 12
VERMEYLEN Edward
Verenigingstraat 104
SOMERS Jacques
Zeedijk 170, D7
PAUWELS Pierre
J. Peurquaetstraat 18 BI

©059/50.35.47
8400 Oostende
©059/50.60.10
8400 Oostende
© 059/50.35.69
8400 Oostende
©059/809038
8400 Oostende
© 059/70.94.09
8400 Oostende
©059/50.20.87
8400 Oostende
©059/502474
8400 Oostende
©058/23.27.44
058/23.27.44

Ceremoniemeester
Feestleider
Vaandeldrager
E-MAILe.dewulf@skynet.be

POSSENIER Gilbert
Paul Orbanpromenade 4 bus 0003

8620 Nieuwpoort

Voo rzitter

Secretaris

Penningmeester
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