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-2Voorwoord door de Voorzitter
Beste Leden, vrienden en sympathisanten
In plaats van als voorzitter traditioneel enkele woorden
tot jullie te richten, hou ik eraan een overleden lid, Dhr.
Gustaaf Vangenck, te steeren, welke de erkenning om
peter te zijn van de 63 promotie onderofficieren van
de Marine werd verleend
Dag van de onderofficieren van de Marine
Op donderdag 4 juni 2009 vond in de marinekazerne in
Sint-Kruis de officiële plechtigheid plaats ter
gelegenheid van de 'dag van de onderofficier'. Tijdens
deze plechtigheid noemde Divisieadmiraal Robyns de
63ste promotie onderofficieren van de Marine naar haar
peter, wijlen OMC Gustaaf Vangenck (1936-2007), De
peter wordt gekozen uit verdienstelijke onderofficieren
die wegens hun beroepsernst, opofferingen, inzet en menselijke kwaliteiten een
voorbeeld voor de jonge onderofficieren zijn.
LIDGELDEN 2010
Het lidgeld voor het jaar 2010 is onveranderd gebleven
-10 euro : voor effectieve leden (gehuwd of samenwonend)
-10 euro ; voor sympathiserende leden
- 7 euro ; voor weduwen
Lidgeld kan gestort op het rek. nr. 000-0146912-54,
bij KIMPE P. J. Peurquaetstraat 18 / b2 , 84OO Oostende.
Er kan ook contant betaald worden tijdens de ledenvergaderingen
Gezien de recente wijzigingen in de nationale voorschriften, waarbij de afdelingen, vóór 01
feb het lidgeld voor hun leden moeten doorstorten naar de nationale kas, vragen wij nu ook
aan onze leden om zich vóór deze datum in orde te stellen met hun lidgeld 2010.
Nieuwjaarsreceptie 2010
Gezien het plaatsgebrek bij de vorige receptie zijn we genoodzaakt met voorinschrijving te
werken om iedereen een zitplaats te garanderen zoals bij de korpsmaaltijd
Donderdag 14 januari 2010
Deelname GRATIS voor u en uw echtgenote / partner, mits lidgeld 2010 betaald.
door storting, overschrijving of contante betaling van uw lidgeld bij de
penningmeester.
Uiterste datum van betaling lidgeld voor deelname 31 december 2009.
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, wordt er gevraagd om in te schrijven
Gelieve bij de inschrijving te melden met wie U graag aan tafel wil zitten.
(Inschrijvingsformulier verder in dit boekje)
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Wij vieren Koningsdag op 14 november 2009.
Zo zetten de Ex-Onderofficieren van Oostende hun 123- 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"
- Tomatenroomsoep
- Tongscharrolletjes met groentjes en kreeftensaus
- Lamsfilet op een bedje van champignons, spek en witloof, portosaus
- Bavarois
- Mokka met koekjes
De drank is 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 35 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 2009.
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. (Inschrijvingsformulier verder in dit boekje)
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.
Rechthebbenden voor het ereteken:

- COUSSENS Johny
- LENAERS Denis
- VAN HEUVERSWYN Eric
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Brand
In de komende uitgaven van “De Klaroen” zal in verschillende episodes een artikel
verschijnen over brandpreventie. Alle artikelen samen vormen een bundel uitgegeven door
de brandweer Oostende

VOOR BRAND OF ONHEIL
Vul hier het telefoonnummer van uw gemeente in

voor inlichtingen en administratie
Vul hier het telefoonnummer van uw gemeente in

Voor dringende oproepen te Oostende - Bredene kunt U terecht op het nummer 059 70 10 10

Voorbeelden van dringende oproepen zijn : brand, ongevallen, gasontsnappingen, dringend
ziekenvervoer, hartinfarcten, drenkelingen, enz...
Wil er wel rekening mee houden dat het hier gaat om een noodnummer, dat steeds zo kort
mogelijk bezet mag blijven.
Voor dergelijke gevallen kunt U ook altijd het nummer 100 bellen. Dan komt U echter in de
centrale van Brugge terecht, die op zijn beurt de brandweer Oostende dient te verwittigen. U
merkt dat hier een langere weg moet afgelegd worden vooraleer de diensten van de brandweer
Oostende uiteindelijk kunnen uitrukken.
Kunt u zich in een noodsituatie het nummer van de brandweer Oostende (059 70 10 10) niet
meer herinneren, dan doet U er natuurlijk goed aan het nummer 100 te bellen.
Voor minder dringende gevallen kunt U terecht op het nummer 059 70 10 86.
Voorbeelden van minder dringende oproepen zijn: wespenverdelging, gewoon ziekenvervoer,
brandvoorkoming, allerhande inlichtingen of administratie.
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Op het moment dat u brand ontdekt, moet u proberen kalm te blijven en juist te werk
te gaan. Hierdoor wordt uw kans om te overleven vergroot. De manier waarop u het
best kunt optreden bij ontdekking van brand, kan worden samengevat in 9 punten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Meld de brand
Waarschuw personen in de omgeving
Doe deuren achter u dicht
Breng personen in veiligheid
Blus, indien mogelijk
Zorg voor uw eigen veiligheid
Geef informatie aan brandweer en politie
Controleer of iedereen in veiligheid is
Meld u af

1 MELD DE BRAND
Het eerste wat u altijd moet doen als u brand ontdekt, is de brandweer (laten)
waarschuwen. Het duurt ongeveer 2 tot 8 minuten voordat ze bij u voor de deur
staan.
Onthoud de nummers : 100 of 059 70 10 10 (Oostende en omgeving).
De brandweer neemt uw melding aan en stelt eventueel nog bijkomende vragen.
Beantwoord deze vragen zo goed mogelijk. Van belang is, dat u de volgende gegevens
correct doorgeeft:
•
•
•
•
•

het juiste adres met de plaatsnaam ( vb Oostende of Bredene ...)
wat er brandt
of er slachtoffers zijn
zijn er gevaarlijke producten bij betrokken
moet de gas- of elektriciteitsmaatschappij verwittigd worden ?

2 WAARSCHUW PERSONEN IN DE OMGEVING
Als de brandweer gewaarschuwd is, moet iedereen zo vlug mogelijk een veilig
heenkomen zoeken. Dan moet iedereen wel eerst weten dat er brand is. Waarschuw
iedereen. Dat kan mondeling, per telefoon, de deurbel en/of via de
alarmeringsinstallatie.
3 DOE DEUREN ACHTER U DICHT
In de meeste gebouwen zijn veel deuren aangebracht om het gebouw in kleinere
gedeelten onder te verdelen. Door het sluiten van deze deuren kunt u verdere
verspreiding van rook voorkomen. Dat is heel belangrijk omdat door het inademen
van rook de meeste slachtoffers bij brand vallen. Hete rook verschroeit de longen.
Ook komt er een grote hoeveelheid koolmonoxide vrij. Dit is een giftig gas, dat de
dood door verstikking kan veroorzaken. Door het sluiten van de deuren zal ook de
hitte een tijdje tegengehouden worden. Hitte zorgt ervoor dat de brand zich heel snel
kan uitbreiden.
4 BRENG PERSONEN IN VEILIGHEID
Nadat de brandweer is verwittigd en er binnen het gebouw alarm is geslagen, moet
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juiste vluchtweg te kiezen. Dit zal in eerste instantie achter de eerste
brandwerende deur zijn. Dit kan een deur zijn die een trappenhuis afscheidt, maar
ook achter een deur die een gang onderverdeelt.
Nadat u tot achter de eerste deur bent gekomen, moet deze goed afgesloten worden
en kunt u het verloop van de brand afwachten. Is het gebouw echter niet
onderverdeeld in brandwerende gedeelten of is de brand heel erg dan zal er verder
naar andere verdiepingen uitgeweken moeten worden. U mag daarbij alleen
trappenhuizen gebruiken die door rook- of brandwerende deuren van de verdiepingen worden gescheiden. Als er dan brand op een lager gelegen verdieping is,
kunt u die verdieping waarschijnlijk toch passeren.
GEBRUIK NOOIT DE LIFTEN BIJ BRAND !
Personen die zelf niet kunnen lopen, kunnen ondersteund of gedragen worden.
Personen die liggend vervoerd moeten worden, kunnen gesleept worden met behulp
van een deken of op matrassen. U kunt beter niet met bedden gaan rijden omdat
hierdoor de vluchtweg geblokkeerd kan worden.
5 BLUS... INDIEN MOGELIJK
Als u de brand wil proberen te blussen, neem dan vooral geen risico's die uw leven in
gevaar kunnen brengen !
Voor brand zijn er 3 zaken nodig : een brandbare stof, zuurstof en een voldoende
hoge temperatuur. Pas als al deze elementen aanwezig zijn, ontstaat er brand. Door
het verwijderen van 1 van deze elementen, dooft de brand.
a) het wegnemen van brandbare stoffen (vb door de gaskraan dicht te draaien)
b) door te zorgen dat er geen lucht (zuurstof) meer bij de brand komt (bv het afdekken
van een brandende frituurpan)
c) door te zorgen voor afkoeling (bv door water op de brand te spuiten)
d) Hoe fijner het water verdeeld wordt, hoe sneller de temperatuur daalt. U kunt beter
water op de brand sproeien dan er een keiharde straal op te richten.
Een ander manier om brand te blussen, is het spuiten van bluspoeder op de brand. Het
zou ideaal zijn als ieder gezin een poederblusapparaat bij de hand zou hebben (vb in de
keuken of in de garage).
Het benaderen van de brand
Loop bij het benaderen van de brand, gebukt, of kruip over de vloer om onder de
rook te blijven. Onthoud goed hoe u gekomen bent om de veilige vluchtweg weer terug
te vinden. Wees voorzichtig met deuren Wanneer er tussen u en de brand een deur is, moet
u daar erg voorzichtig mee omgaan. Voel eerst aan de deurkruk of deze heet is. Wanneer
deze gloeiend is, kunt u de bluspoging beter staken want dan is de brand al ver
ontwikkeld.
Als de deurknop niet gloeiend is, moet u toch opletten want bij het openen van de deur
kan er een steekvlam ontstaan. Hurk dus altijd achter de deur of een muur zodat u niet in
de spleet van de deur kijkt. U kunt dan beginnen met blussen op afstand. Pas als u ziet dat
u resultaat hebt, kunt u verder de ruimte inkruipen.
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Als u door brand overrompeld wordt, moet u in eerste instantie proberen de brandende
omgeving te verlaten. Als u dat niet meer kan, zult u moeten wachten tot men u komt
redden. U zult de gevaren van het zoeken naar een veilig heenkomen moeten afwegen
tegen uw overlevingskansen in de omgeving van de brand.
Het grootste gevaar is rook. U kunt bedwelmd geraken door de rook en als er niet tijdig
hulp komt, stikken. Rook bevat ook vele schadelijke stoffen die de longen beschadigen.
Door de hitte die bij brand ontwikkeld wordt, is de lucht heet. Als u die hete lucht
inademt, verschroeit de binnenkant van de longen, waardoor ademhalen moeilijk en zelfs
onmogelijk wordt. Naast inwendige brandwonden kunt u natuurlijk ook uitwendige
brandwonden oplopen.
Als u laag bij de grond blijft, kunt u toch vaak nog voldoende zuurstof inademen. Er
wordt namelijk lucht naar de brand toegezogen. Indien u niet weg kunt uit een
bepaalde ruimte is het heel belangrijk om duidelijk te maken waar u ergens bent.
Misschien werkt de telefoon nog. Probeer ook de aandacht van de omstaanders te trekken. Alleen wanneer zij weten waar u zit, kunnen ze proberen u te redden.
7 INFORMEER BRANDWEER/POLITIE
Als de brandweer aankomt, moet ze eerst zicht krijgen op de situatie voor ze tot actie
kan overgaan. Als er slachtoffers of vermisten zijn, zal de brandweer zich in eerste
instantie volledig richten op het redden van de slachtoffers. Is iedereen terecht en in
veiligheid, dan krijgt het blussen van de brand prioriteit.
Hoe vollediger de informatie is die de brandweer krijgt van de medewerkers, hoe
sneller zij in actie kan komen. Zo kunnen minuten gewonnen worden die voor de
vermisten van levensbelang kunnen zijn. De volgende gegevens zijn van belang:
-

Wat brandt er ?
Waar brandt het ?
Is er ontruimd ?
Zijn er vermisten ?
Zijn er bijzondere gevaren ? (bv gevaarlijke stoffen...)
Zijn er bouwkundige gegevens over het pand ?

8 CONTROLEER OF IEDEREEN IN VEILIGHEID IS
Om te controleren of allen het gebouw verlaten hebben en in veiligheid zijn, moet
iedereen zich naar een bepaalde plaats begeven. Het is dus belangrijk dat u (voor er
brand is) een bepaalde plaats afspreekt met familieleden of buren zodat men, indien
er brand zou uitbreken, niet moet zoeken naar mogelijke vermisten.
9 Meld U AF
Als er van tevoren niet is afgesproken waar en bij wie men zich moet afmelden, kan
het uren duren vooraleer er eindelijk bekend is of er slachtoffers zijn. Daarom is het
heel belangrijk dat iedereen die zich in het brandende pand bevindt, niet weggaat
vooraleer zich af te melden. Als u niet weet waar en bij wie u zich moet afmelden,
moet u naar de politie of de brandweer gaan.
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Activiteiten in het jaar 2009 en 2010 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 vergadering te komen laat dat weten aan een der bestuursleden, die
voor een gepaste oplossing zullen trachten te zorgen.
-

Donderdag 08 oktober 2009
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
onderwerp : Compostella door ons lid Roland Debrabander
koffietafel en tombola

-

Donderdag 12 november 2009
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
onderwerp zal later worden medegedeeld
koffietafel en tombola

-

Donderdag 10 december 2009
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
onderwerp zal later worden medegedeeld
koffietafel en tombola

-

Donderdag 14 januari 2010
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Nieuwjaarsreceptie met snacks, dans en animatie ( zie Blz .. voor inschrijving)
Speciale tombola

-

Donderdag 11 februari 2010
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
onderwerp zal later worden medegedeeld
koffietafel en tombola

-

Donderdag 11 maart 2010.
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
onderwerp zal later worden medegedeeld
koffietafel en tombola

-92. Etentjes in het Koninginnehof.
Vanaf nu gaan de etentjes door in de grote zaal van het "Koninginnehof". Er wordt enkel nog de
dagschotel of een menu van de kaart geserveerd. Voorinschrijving bij . Andre BAROEN is niet
meer noodzakelijk.
Na het eetmaal blijft nog steeds de mogelijkheid om te kaarten of deel te nemen aan het bingospel. Leden worden gevraagd om zoveel mogelijk deel te nemen aan deze
ontspanningsnamiddagen.
Datums van de etentjes
2009.
12 oktober - 09 november - 30 november - 14 december
2010.
4 januari - 25 januari - 8 februari - 8 maart - 29 maart - 26 april -17 mei - 14 juni –
28 juni - 19 juli - 9 augustus - 30 augustus - 20 september -11 oktober - 8 november –
29 november - 13 december.
3. Planning
2009
A Ledenvergaderingen.
08 oktober - 12 november - 10 december
B Bestuursvergaderingen.
07 oktober - 04 november - 02 december
2010.
A Ledenvergaderingen
14 januari – 11 februari – 11 maart – 15 april – 20 mei – 09 september – 14 oktober
– 04 november – 09 december
B Bestuursvergaderingen.
06 januari – 03 februari – 03 maart – 07 april – 05 mei – 02 jun – 0 1 september
-06 oktober – 03 november – 01 december
4. Koningsdag
Zaterdag 14 november 2009

Uit Sympathie
Hilda Seys
Meetje van Mariakerke
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De Winter staat voor de deur
Telkenjare bij het begin van de herfst, als de temperatuur wat daalt, komen een aantal
branden of de nefaste gevolgen van koolstofmonoxide- of CO- vergiftiging in de
media. Meestal worden dan de verwarmingsboilers met de vinger gewezen. Mogen
wij u eraan herinneren dat periodieke controles van deze toestellen en het vegen van
schouwen maatregelen zijn die mensenlevens kunnen redden. Wij raden u dan ook te
stelligste aan het politiereglement van uw gemeente te consulteren.
Co is een gevaarlijk gas dat onzichtbaar en geurloos is en bijna niet waarneembaar
door de mens.
Wij achten het bijgevolg aangewezen een nota met raadgevingen te hernemen,
uitgegeven door ASSURALIA (beroepsfederatie van verzekeringsmaatschappijen.)

Preventiemaatregelen:
- Laat uw verwarmingstoestellen of boilers installeren door een vakman.
- laat uw verwarmingsketel en uw boilers jaarlijks nazien en onderhouden.
- ga de goede staat na van uw kachels: de brandwerende bekleding, de grillen, de asla,
de sluiting van de voegen, de glazen, het smeedwerk van de deuren, en van de
aansluitingsbuis met de schouw (afzetting van roet en corrosie). Bij de minste
twijfel, roep de hulp in van een vakman.
- verzeker er u regelmatig van dat de grillen van luchttoevoer van de kachel (hout,
kolen, gas) niet verstopt zijn. Kuis ze indien nodig.
- ga na of het lokaal waarin deze verwarmingstoestellen staan voldoende verlucht is:
de toevoer van lucht moet voldoende zijn om een adequate verbranding te
verzekeren. Vermijd in elk geval om de plaatsen waar zich een verwarmingstoestel
bevindt af te dichten.
- Voorzie in de badkamers met een boiler op gas, een verluchtingsrooster.
- Vermijd bijkomende verwarmingstoestellen (gas, petroleum) die niet met een
schouw verbonden zijn.
- andere instant boilers op gas, die niet met een schouw verbonden zijn dan de
toestellen van het "afgedichte" type (*) zijn verboden.
Eén enkele uitzondering: de boilers op gas van 5 liter, voorzien van een systeem van
atmosfeercontrole (CDA) dat automatisch het toestel afsnijdt in geval van gevaar en
in zoverre deze functioneren met maximum periodes van 10 minuten
- De werking van een ventilator- luchtafzuiger, van een dampkap of van een droger
met evacuatie naar buiten, gelijktijdig met een boiler of een verwarmingsapparaat,
die zich in dezelfde plaats bevinden, kan het afzuigen door de schouw verstoren en
zelfs aan de basis liggen van terugstuwen van verbrande gassen in de kamer.
Vraag raad aan een vakman indien deze situatie zich bij u voordoet.
- Installeer een CO- detector in de risicoplaatsen: deze geeft een geluidssignaal
wanneer de concentratie van CO een abnormaal hoog niveau bereikt.
Toestellen die uitsluitend op elektriciteit werken, kunnen geen CO verwekken.
(*) De afgedichte toestellen (gewoonlijk lucht- of muurgat toestellen genoemd)
nemen de verbrandingslucht niet op in de ruimte waarin ze geplaatst zijn, daar de
verbrande gassen terug naar buiten worden gestuwd. Zij vertonen daarom geen
risico voor CO intoxicatie.
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Wat te doen in geval van CO intoxicatie.
- Open de deuren en vensters om het lokaal te verluchten en toe te laten dat de CO
zich verspreidt.
- Indien mogelijk alle verwarmingstoestellen stilleggen.
- Lokalen evacueren terwijl men de vensters openlaat.
- De brandweer verwittigen en hen oproepen na het gebouw verlaten te hebben.
- Indien nodig: dokter en medisch hulppersoneel verwittigen.
- Laat de verwarmingstoestellen, boilers en hun installatie alsook de schouwen,
nakijken door een vakman. Ten einde de oorzaak van de gebrekkige werking te
achterhalen.

Verzekeringsaspecten.
Bij een zwaar ongeval of een ongeval met dodelijke afloop als gevolg van COvergiftiging, zullen de experten van de verzekeraars en/ of het gerecht de juiste
oorzaak van het ongeval opzoeken.

Huurder of eigenaar?
-Indien het slachtoffer huurder is van de woning, kan de aansprakelijkheid van de
eigenaar desgevallend betrokken zijn.
-Het huurcontract moet vooralsnog bepalen of er bijzondere bepalingen bestaan
tussen de partijen betreffende het onderhoud van het toestel dat aan de oorzaak ligt
van de C0-vergiftiging.
-Indien de verantwoordelijkheid van de eigenaar door de rechtbank weerhouden
wordt, dan zal het luik "burgerrechtelijke aansprakelijkheid" van de "brandpolis"
worden aangesproken en het slachtoffer of zijn naasten zullen vergoed worden
volgens gemeen recht.
-Indien kan worden aangetoond dat de eigenaar manifest de voorzorgsmaatregelen
heeft verwaarloosd en het contract in dat geval een waarborguitsluiting voorziet,
dan moet de verzekeraar niet tussenkomen en zal de eigenaar zelf alle vergoedingen
moeten betalen.
-Indien het slachtoffer zich niet kan keren tegen de verzekering van het gebouw, of
tegen deze van de fabrikant, de installateur of het controleorganisme, dan kan de
"ongevallenverzekering" eventueel op financieel vlak een oplossing bieden. Er zullen
beperkte tussenkomsten zijn voor de medische kosten, na tussenkomst van de
mutualiteit, en voor de werkongeschiktheid. Bij overlijden zullen de erfgenamen een
geldsom krijgen die gelijk is aan het verzekerd kapitaal.
Slechts een minderheid van de bevolking heeft een dergelijke verzekeringspolis.
In geval van hospitalisatie of overlijden, zullen de "hospitalisatiepolis" of de
"levensverzekering" eveneens hun waarborg verlenen.
Bron: web ASSURALIA
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DEEL 2 (van 4)

In 1840 scheen de weinig rooskleurige situatie van de Koninklijke Marine te
verbeteren. De regering stelde inderdaad voor drie vaartuigen te bouwen, twee
brikken en een korvet en dit voor het indertijd vrij aardige bedrag van 1.012.000 fr.
Onze koopvaardijschepen hadden immers zo snel mogelijk bescherming nodig,
vooral als ze zich waagden aan de ontginning van de Zuid-Amerikaanse kusten. Het
kwam niet zelden voor dat ze aangevallen en zelfs vernietigd werden door piraten.
De Franse en Engelse vloot bleven hiervan gespaard. Enkele kleinere en
onbeschermde landen moesten aan dergelijke praktijken het hoofd bieden. Dit risico
zette natuurlijk een domper op het enthousiasme van de Belgische reders. We
beschikten slechts over 130 schepen voor lange omvaart, hoewel er eigenlijk bijna
3000 nodig waren om onze producten uit te voeren. Van de drie voorziene schepen
werd er geen enkel gebouwd. Men beperkte zich tot de aankoop van een 200 ton
zware en aanvankelijk voor fruithandel uitgeruste schoener van de Antwerpse
haven. De oorspronkelijke besteller weigerde het schip aan te nemen omdat het
zware constructiefouten vertoonde. Dit schrok de regering niet af. De schoener
werd ter ere van onze Koningin Louise Marie gedoopt.
De Louise Marie die onder bevel stond van Luitenant ter Zee Eyckolt, bijgestaan
door de Luitenants ter zee tweede klasse Vanhaverbeke en Godtschalk, voerde
enkele bewakingsopdrachten uit bij de visvangst rond IJsland en de Faroêreilanden.
Maar het duurde niet lang eer de schoener ook andere taken toegewezen kreeg. Hij
moest de handelsvloot beschermen, instaan voor de reddingsdiensten, officiële
vertegenwoordigers vervoeren en vooral de zeven wereld zeeën afschuimen op
zoek naar de handelsposten of voor onze vorst zo dierbare koloniale factorijen. Zo
opende België een factorij in Santo Thomas, aan de Golf van Honduras in ZuidAmerika. Op 6 januari 1842 ging daar een prospectieploeg van de Louise Marie aan
land. Later zeilden de schoener en nog twee andere koopvaardijschepen, de
Theodore en de Ville de Bruxelles met talrijke kolonisten aan boord naar wat men al
te vlug Nieuw België was gaan noemen.
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gebouwde brik Duc de Brabant, het boegbeeld van onze marine, kwam op de
Schelde aan een roemloos einde als testdoel voor onderzeemijnen. Alle zeelieden
werden definitief ontslagen en op 11 april 1862 verklaarde Minister Charlier Rogier :
de Belgische Regering verzaakt, ondanks het feit dat ze er een voorstander van was,
aan een militaire marine.
De term Koninklijke Marine werd vervangen door Staatsmarine, wat het einde
betekende van de militaire marine in België. Zo verdween de Belgische wimpel van
de wereldzeeën en het zou tot de Eerste Wereldoorlog duren eer onze vlag weer op
de golven deinde.
Van het Tanganika meer tot Zeebrugge
(1914 - 1927)
Hoewel ze sinds 1914 betrokken zijn in de wereldoorlog, willen de Belgen in hun
Afrikaanse kolonie een strikte neutraliteit behouden. Maar op 15 augustus 1914
ontschepen de Duitsers, die de oostelijke oever van het Tanganika meer controleren
met een stoomboot ten zuiden van de stad Uvira, en vallen ze onze kolonisten aan.
De Belgische regering beveelt daarop tot het
nemen van maatregelen ter verdediging van het
grondgebied. Het Duitse contingent op het meer
bestaat uit de Hedwig von Wissman en de
stoomboot Graf von Götzen. De Belgen
beschikken enkel over een oude stomer
Alexandre Delcommune. Dit schip, dat een sterk
afgetakelde romp heeft, wordt snel buiten
gevecht gesteld door de Hedwig von
Wissman. Vermits onze enige stoomboot tot
zinken werd gebracht, zijn de Duitsers nu heer
en meester over de ganse oppervlakte van het meer. Een tijdje na zijn aankomst
groepeert Luitenant Goor, tijdens zijn opleiding nog onder bevel van Graaf de
Borchrave d’Altena, zo goed en zo kwaad als het kan de haastig tot kanonneerboten
omgevormde stomers. Hij herstelt de Alexandre Delcommune en herdoopt het schip
tot de Vengeur. Een hele klus. De Belgische Flottielje wordt ondersteund door de uit
de twee kruisers, Mimi en Toutou bestaande Naval African Expedition.
Op 26 december 1915 gaat Luitenant Goor de strijd aan met de Duitse vloot. De
Belgische eenheden Mosselbak en de Netta en de motortorpedoboten van de Royal
Navy dwingen de kanonneerboot Kingani tot overgave. Deze kan weer vlot gemaakt
worden en krijgt de mooie naam fifi. Op 9 februari 1916 wordt de beruchte Hedwig
von Wissman op zijn beurt tot zinken gebracht. Enkel de zware stoomboot Von
Götzen moet nog uitgeschakeld worden om onze controle over het Tanganika -meer
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stomer wordt dit een feit.
Ondertussen in het verre Europa
In Europa zorgt de in 1917 door de Duitsers
ingezette onderzee oorlog voor een enorme
ravage in de rangen van de opgejaagde
Geallieerde marine. Deze gaat daarom
onmiddellijk over tot een herbewapening
van alle beschikbare vaartuigen. Pas op 3
mei verschijnt er een ministerieel
aanschrijven dat de oprichting van een
depot der bemanningen aankondigt. Het Belgische leger trekt daarop al de soldaten
die in het beroepsleven zeelui zijn terug van het front en groepeert hen in twee
matrozen –compagnieën en één marine-artilleriepeleton. Dit contigent is 400 man
sterk. De eerste bevelhebber van het depot van Grand Fort Philippe te Gravelines, is
majoor Munaut. Hij neemt het bevel over van de bevelhebber van de Franse
Marinebasis Calais. Het aviso Ville d’Anvers, wordt toegewezen aan het depot
en krijgt een militaire bemanning. Men begint zo goed en zo kwaad als het gaat met
de opleiding van bemanningen voor handelsschepen. De vorming van de artilleristen
gebeurt in een recordtijd en zonder schietoefeningen. Later worden ook militaire
matrozen tot radiotelegrafist opgeleid. Enkele maanden later, in juli 1917, maken de
Belgische zeelui al deel uit van de bemanningen van de Franse mijnenvegers van de
6e Escadrille in Calais. Zij worden vermeld op de dagorder van de Franse
Strijdkrachten voor hun moed en toewijding. Er zijn op dat moment ongeveer
70 Belgische matrozen aan boord van de mijnenvegers van Pas de Calais.
Vanaf 1918 vormt het depot der bemanningen een ware kweekschool van zeelieden
uit alle specialiteiten. Na het einde van de wereldoorlog wordt het depot
overgeplaatst naar de Kazerne van het Fort Leopold in Oostende. Ze bezetten daar
de kustbatterij van Mariakerke. Men doet tevens beroep op het depot voor de
bewaking van de Rijn, van Keulen tot aan de Nederlandse grens. De flottielje wordt
onder het bevel van Luitenant Goor geplaatst.
Krachtens de bepalingen van het Verdrag van Versailles komt een gedeelte van de
door de Geallieerden op de Duitsers buitengemaakte schepen toe aan België. Het
depot verandert van naam. In november 1919 richt men het detachement der
torpedoboten en matrozen op . Het detachement verkrijgt aldus 11 torpedoboten
en 26 mijnenvegers. Deze worden verspreid over de basis van Antwerpen, Oostende
en Zeebrugge. Nog nooit was onze vloot zo rijkelijk bewapend.
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wordt zware kritiek geuit op de marine en meer bepaald op haar budget. Nochtans
krijgen precies op dat moment de onderhandelingen met Frankrijk over het
leengebruik van de kruiser d’Entrecasteaux vaste vorm. Dit schip moet dienen als
varende kazerne en scholingsschip in Brugge-Zeebrugge. Het vaartuig wordt op
sleeptouw genomen van Brest tot Zeebrugge en arriveert op 28 mei 1923 ter
plaatse, recht tegenover de enorme U-bootschuilplaats van de vroegere bezetter.
Eindelijk kan men overgaan tot de organisatie van de nog in zijn kinderschoenen
staande marine met name het overbrengen van al de flottielje elementen naar
Zeebrugge en het invoeren van een hechtere discipline binnen het corps. Op 19
oktober 1923 krijgt het detachement de naam Corps des Torpilleurs et Marins.
Onze matrozen blijven in het ongewisse over hun toekomst. In Brussel breken de
debatten los. De interpellaties over het budget worden steeds heftiger. En zoals een
eeuw ervoor worden de argumenten van de technici van de tafel geveegd en beslist
men tot het eenvoudigweg opgeven van het versterkingsproject aan de kust en het
Corps des Torpilleurs et Marins.
Op 9 juli 1926 verschijnt er een korte en commentaarloos Koninklijk Besluit dat deze
beslissing op 31 maar t1927 moet tot uitvoering brengen. Deze nieuwe afwezigheid
van enige oorlogsmarine zou vanaf september 1939 voor heel wat moeilijkheden
zorgen.
Wordt vervolgd
HOE LID WORDEN VAN ONZE VERENIGING.
Gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht, (beroeps, toegevoegd, tijdelijk of
dienstplichtigen) kunnen lid worden van de Koninklijke Maatschappij der Ex-Onderofficieren
afdeling Oostende.
Vraag het formulier "Aanvraag tot Lidmaatschap" aan het secretariaat, bij een der
bestuursleden of via internet http://home.euphonynet.be/ex-ooffr
Lidgeld dient gestort op het rek. nr. 000-0146912-54,
bij KIMPE P. J. Peurquaetstraat 18 / b2 , 84OO Oostende.
Het lidmaatschap bedraagt :
-10 euro : voor effectieve leden (gehuwd of samenwonend)
-10 euro ; voor sympathiserende leden
- 7 euro ; voor weduwen
Maatschappij van Ex-Onderofficieren Secretariaat:
Slachtersstraat 2 bus 4, 8400 Oostende. Tel 059/507848

-16INSCHRIJVINGSFORMULIER KONINGSDAG
Koningsdag 14 november 2009
Naam :…………………………………………………………….
Straat :……………………………………………………………
Postnr :……………………………………………………………
Tel/GSM :………………………………………

Voornaam :……………………………………………
Nr :………….Bus :……………………
Gemeente :……………………………………………
e-mail :…………………………………..

Tafelgenoot :(één naam)………………………..
Aantal personen :………………..
Ik stort vóór 31 okt 2009 x…… maal het bedrag van …………..€ per persoon op rekening
000-0146912-54 van de K.M.Ex.Ooffr Afd Oostende
KIMPE Pierre, J.Peurquaetstraat 18 bus 2, 8400 Oostende
De inschrijving is geldig bij ontvangst betaling
Handtekening
Opsturen naar: VERPOUCKE John, Nieuwpoortsesteenweg, 571 bus 3/2, 8400 Oostende
Of mailen naar albertjohn.verpoucke@skynet.be

INSCHRIJVINGSFORMULIER NIEUWJAARSRECEPTIE
Nieuwjaarsreceptie januari 2010
Naam :…………………………………………………………….
Straat :……………………………………………………………
Postnr :……………………………………………………………
Tel/GSM :………………………………………

Voornaam :……………………………………………
Nr :………….Bus :……………………
Gemeente :……………………………………………
e-mail :…………………………………..

Tafelgenoot : (één naam)………………………..
Met echtgenote/partner :…Ja / Neen……(Schrappen wat niet past)
Deelname GRATIS voor u en uw echtgenote / partner, mits lidgeld 2010 betaald
Ik stort mijn lidgeld 2010 op rekening 000-0146912-54 van de K.M.Ex.Ooffr Afd Oostende
KIMPE Pierre, J.Peurquaetstraat 18 bus 2, 8400 Oostende
Leden en sympathisanten: 10 €
Weduwen : 7 €
Handtekening

Opsturen naar: VERPOUCKE John, Nieuwpoortsesteenweg, 571 bus 3/2, 8400 Oostende
Of mailen naar albertjohn.verpoucke@skynet.be

Bank
DEXIA REGIO OOSTENDE CVBA
AGENTSCHAPPEN
WAPENPLEIN : 059 / 56 80 80
PETIT – PARIS : 059 / 56 07 00
SINT – JAN :

059 / 56 07 90

MARIAKERKE : 059 / 56 07 50
BREDENE :

059 / 33 94 90

Begrafenisonderneming Crematies
Funerarium met de meest
hygiënische bewerkingszorgen
DAG en NACHT tot uw dienst
Alle formaliteiten en vooraf regelingen
Een onderneming die geen deel uitmaakt
van een Amerikaanse groep

Opel

Degroote
Distributeur en erkend reparateur voor
personen en bedrijfswagens
(1) Brugge, Kolverstraat 76
(2) Jabbeke, Gistelsesteenweg 546

LUC SERVATY
Torhoutsesteenweg 212
8400 Oostende
Tel 059 50 25 43

www.opeldegroote.be
Tel ( 1 ) 050 / 45 62 62
( 2 ) 050 / 81 90 10

HET BESTUUR VAN DE

KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER EX-ONDEROFFICIEREN
VAN OOSTENDE
BAROEN André
H Conscienseplein 1
COENYE Eddy
Nieuwlandstraat 27
VAN LOOCKE Raymond
Taboralaan 124
VERPOUCKE Albert-John
Nieuwpoortsesteenweg 571 bus 3-2

059/70.89.22
8400_Oostende
059/51.30.41
8400 Oostende
059/32.32.07
8400 Oostende
059/50.35.47
8400 Oostende

DEWULF Gilbert
Slachtersstraat 2, bus 4
LASON Maurice
Berkenlaan 12
KIMPE Pierre
J. Peurquaetstraat 18 bus 2
DEWULF Etienne
Stockholmstraat 43 bus 5
SOMERS Jacques
Zeedijk 170, D7
PAUWELS Pierre
J. Peurquaetstraat.18 bus 1
POSSENIER Gilbert
Paul Orbanpromenade 4 bus 0003

059/50.78.48
8400 Oostende
059/809038
8400 Oostende
059/50.35.69
8400 Oostende
059/50.60.10
8400 Oostende
059/50.20.87
8400 Oostende
059/50.24.74
8400 Oostende
058/23.27.44
8620 Nieuwpoort

Voorzitter ter Ere
Voorzitter
eddy.coenye@skynet.be
Ondervoorzitter
Nat Ondervoorzitter Federatie
Ceremoniemeester/feestleider
albertjohn.verpoucke@skynet.be
Secretaris
Vaandeldrager
Penningmeester
pierre.kimpe@telenet.be
Bestuurslid
e_dewulf@skynet.be
Bestuurslid
Bestuurslid
Materiaalmeester
Bestuurslid /Webmaster
g.possenier@euphonynet.be

Joris LESTAEGHE
ELEKTRICITEIT
WINKEL:
Nu met bijstand
24 op 24 uur
Kantoor

Torhoutsesteenweg 516
8400 oostende
Tel : 059 / 80 02 84
Fax : 059 / 51 03 43

UYTTENHOVE bvba

Dorpstraat 77 – 8432 LEFFINGE
Tel 059 / 30 06 20 – fax 059 / 31 42 93
E-mail : info@kantoor-uyttenhove.be

Alle werkdagen open van :
07.00 – 12.00 en 13.00 – 19.00

