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Voorwoord
Het voorjaar van 2012 was ver van denderend, om niet te zeggen slecht. Maar wij ,beste leden, zijn gewoon
om er het beste van te maken.
Na de gelukwensen aan mijn persoon door het bestuur, vermeld in de vorige Klaroen, ben ik blij Voorzitter
te zijn van een goed werkende vereniging .Vooral dit jaar waarin we ons 125-jarig bestaan vieren. In dit
kader had op 19 juni 2012 het voltallig bestuur samen met de Voorzitters van de Federatie van Exonderofficieren der Krijgsmacht van België, de Voorzitters van V.OS.VA.M.O.(Verbond oud-strijders en
vaderlandslievende maatschappijen van Oostende) en de Voorzitter van SARO(Seniorenadviesraad
Oostende) de eer op het stadhuis ontvangen te worden.
Na bloemenhulde aan het stedelijk monument, een toespraak door de Heer Burgemeester en vervolgens
een receptie, werd een geslaagde dag afgesloten met een verbeterde maaltijd in het Koninginnehof.
Het 125-jarig jubileum zal dan ook op passende wijze gevierd worden voor alle leden tijdens ons banket
van Koningsdag op 17 november 2012.
Ik wens allen verder nog mooie dagen . Hopelijk zien we ons gezond en wel terug op 13 september, om het
tweede gedeelte van ons werkjaar met sprekers, etentjes, daguitstap, banket en Nieuwjaarsdronk tot een
goed einde te brengen.
Met de zon nog eens van de partij, moet dit zeker lukken.
Het bestuur is er klaar voor. Met als steeds onze wens
“BLIJF GEZOND”
De Voorzitter

Agenda
Activiteiten in het jaar 2012
van de Koninklijke Maatschappij der
Ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht Afdeling Oostende
1. Ledenvergaderingen.
De Ex-Onderofficieren van de Afdeling Oostende, vergaderen in principe op de tweede 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 13 september 2012
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 3 maand naar Compostella door Dhr Lefevere Willy
 koffietafel en tombola
Donderdag 18 oktober 2012
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Quiz Muzikaal/allerlei met prijzen door Dhr Robert Dhondt
 koffietafel en tombola
Donderdag 08 november 2012
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 het beleg van Oostende “De vrijbuiters” door De heer Tim Piceu
 koffietafel en tombola
Donderdag 13 december 2012
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Muzikale namiddag met Martin en vriend
 koffietafel en tombola
Indien door omstandigheden de organisatie of spreekbeurt niet kan doorgaan wordt deze vervangen door
een Bingo
2. 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.
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.
17 september - 08 oktober - 22 oktober - 19 november - 10 december

-33. Planning
Bestuursvergaderingen
07 sep – 12 okt – 02 nov – 07 dec
Ledenvergaderingen
13 sep – 18 okt – 8 nov – 13 dec
4. Koningsdag 2012
Zaterdag 17 november

Secretariaat

Nieuwe leden : SAMIJN Werner
DE VESTEL Raphael
&&&&&&&&&&&&&&&

Gelukswensen
Denise LENAERS

26-10-2012

lentes

Maurice Lason 13-07-2012

lentes
André en Mady Allermeersch-Fournier
André
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Mady

lentes

Jaar gehuwd

Etienne en Paulette Dewulf – Van Driesche
Jaar gehuwd
Charles en Simonne Verbandt – Vandewalle
Jaar gehuwd

De mooiste jaren van het leven beginnen elk jaar opnieuw
HARTELIJK GEFELICITEERD ! ! !
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Feestdag
Wat vieren wij?
Wij vieren Koningsdag op 17 november 2012.
Zo zetten de Ex-Onderofficieren van Oostende hun 126- jarig bestaan in.
We vieren ook het 125- jarig bestaan van de vereniging
Het programma is als volgt:
- 12.30 uur: onthaal in het "Koninginnehof"
- 13.00 uur: banket
- Aperitief met hapjes aangeboden door het "Koninginnehof"
- Waaier van gerookte zalm, forel, heilbot, paling met een kleurig slaatje
en dillevinaigrette
- Gebakken kalfsmedaillon met een sausje van rode wijn en gandareepjes vergezeld van groentenragout en Parijse aardappelen
- Tulp met vers fruit, aardbeiencoullis en vanille-ijs
- 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 39 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: 31 oktober 2012.
Het rekeningnummer van onze vereniging: 000-0146912-54
Europese overschrijving : Iban : BE42 0000 1469 1254 –
BIC : BPOTBEB1
J. Peurquaetstraat 18 b2, 8400 Oostende
Penningmeester P. KIMPE zal op de komende ledenvergadering ter
beschikking staan voor degenen die contant willen betalen.
Welke ook de wijze van betaling weze, gelieve bij de inschrijving te
vermelden met wie U graag aan tafel wilt zitten. (Inschrijvingsformulier
verder in dit boekje)
Wij wensen allen die deelnemen een aangename dag toe onder
vrienden.
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Dagreis :donderdag 20 sep 2012
Bestemming :Witloofmuseum Kampenhout
Opstapplaatsen :NR1 Oostende visserijschool J.Bauwens
0715
0730
0900

1130
1135

NR2 Brugge E40 afrit Loppem.
Vertrek :opstapplaats Oostende
Vertrek :opstapplaats Brugge
Aankomst :witloofmuseum Kampenhout
Bezoek aan het witloofmuseum met gids
Bezoek aan een hydrocultuur witloofbedrijf met gids
Einde bezoek aan Kampenhout
Richting Brussel legermuseum jubelpark

1215 Vrij middagmaal : Skycafé :de cafetaria van het legermuseum verwelkomt
U met kleine schotels en diverse broodjes .
Van op het terras kunt ge de prachtige vliegtuigverzameling bewonderen
1330 Bezoek legermuseum
Permanente tentoonstellingen : 12 zalen o.a. luchtvaart, marine, pantserafdeling –
eervolle onderscheidingen – schattenmuseum enz….
Na beraad met het bestuur huren wij geen gidsen daar die elke zaal volledig
bespreken, en de zaal naar iedereen zijn of haar mening de beste is.
Ter plaatse :worden alle inlichtingen bekomen over de indeling van het museum

1645 Einde bezoek.
1700 Vertrek richting Brugge - Oostende
1900 Aankomst Oostende .

Inbegrepen:
Autobus –drinkgeld chauffeur – inkomst - gidsen
Uiterste datum van inschrijving …13. sep 2012, of tot volledige bezetting van de bus.
Er zijn nog vrije plaatsen
Prijs:30.00 euro.
Aantal plaatsen 50
De betaling moet op de rekening van de penningmeester toekomen uiterlijk op 13 sep 2012,
de datum van de storting is het enige beslissende criteria bij overboeking van de
inschrijvingen en betaling bij de penningmeester.
Mr KIMPE PIERRE.
J.PEURQUAETSTRAAT 18 8400 OOSTENDE
Rekening: 000-0146912-54
Europese overschrijving : Iban : BE42 0000 1469 1254 – BIC : BPOTBEB1
Kon. Mij. Ex-Onderofficieren. J. Peurquaetstraat 18 b2, 8400 Oostende.
Inschrijving is slechts geldig na storting
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België klaar voor afgifte Europese rijbewijzen
Vanaf 1 juli 2010 worden de Belgische rijbewijzen stelselmatig vervangen door een Europees model.
De federale regering concretiseert de vorm van de kaart en regels voor de afgifte in haar wetgeving
rijbewijs.
Uniform rijbewijs
In 2013 is het zo ver: de nationale rijbewijzen in de Europese unie maken plaats voor een ‘eengemaakt’
Europees model in de vorm van een bankkaart. Het nieuwe rijbewijs moet de EU-controle versnellen en
vereenvoudigen.
Ons land startte op 1 juli 2010 met de eerste invoeringen in een aantal pilootgemeenten. Op de valreep
verwerkt de regering de vormvoorschriften en de afgifteregels voor het Europese rijbewijsmodel in het
KB rijbewijs.
Bankkaartmodel
Het nieuwe rijbewijsmodel maakt voortaan deel uit van een nieuwe KB. Het model geldt voorlopig
alleen in de pilootgemeenten die door de minister van Verkeer (of zijn gemachtigde) zijn aangeduid. De
andere gemeenten blijven de oude Belgische rijbewijzen afleveren (zie model) .

Op de voorzijde staan onder meer de vermelding ‘rijbewijs’ en ‘België’ in de drie landstalen, de
identiteitsgegevens van de houder, de voertuigcategorieën die de houder mag besturen, de vermelding
‘Model van de Europese gemeenschappen’ en ‘rijbewijs’ in de overige talen van de Gemeenschap en de
referentiekleuren (blauw en geel). De achterzijde vermeldt de voertuigcategorieën die de houder mag
besturen, de datum van de eerste afgifte per categorie, de datum waarop de geldigheidsduur afloopt voor
elke categorie en eventueel aanvullende of beperkende gegevens in code naast elke categorie.
Daarnaast omvat de bijlage ook de principes voor de fysieke beveiliging van de rijbewijzen. Het
materiaal dat voor de rijbewijzen wordt gebruikt, is door een aantal technieken beveiligd tegen
vervalsing: de bestanddelen van de kaart zijn optisch dood, in de zone voor de foto moeten het patroon
van de beveiligingsondergrond en de foto zelf tenminste aan de zijkant van de foto samenvallen, er staat
een digitaal watermerk op de ondergrond, enz.
Geldigheidsduur
De roos-blauwe kaart heeft een administratieve geldigheidsduur van 10 jaar. Deze termijn kan verlengd
worden. Duplicaten van het kaartmodel zijn opnieuw 10 jaar geldig.
Wie een duplicaat aanvraagt, kan in de tussentijd een machtiging tot sturen krijgen. Deze machtiging
geldt alleen in België en is beperkt tot de categorieën van het rijbewijs waarvoor het duplicaat wordt
aangevraagd. De machtiging geldt tot de dag dat het duplicaat wordt afgegeven en niet langer dan 14
dagen vanaf de dag dat het wordt afgegeven.
Retributie
Het nieuwe rijbewijs kost 20 euro. Ook wie al een rijbewijs heeft en een nieuw rijbewijs wil voor een of
meer andere categorieën of subcategorieën van motorvoertuigen dan die waarvoor het oorspronkelijke
document werd afgegeven, betaalt dit bedrag. De afgifte van een duplicaat of de omwisseling van een
Belgisch rijbewijs naar het Europese model heeft eveneens een kostprijs van 20 euro. Wie het
kaartmodel via de spoedprocedure op de eerste werkdag volgend op de dag van de afgifte van de
aanvraag wil bekomen, betaalt 100 euro.
Bron : 23 juni 2010 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998
betreffende het rijbewijs, BS 01 juli 2010.
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Voorkom woninginbraken
in de winter!
Hoe woninginbraken voorkomen tijdens de komende donkere maanden?
Tijdens deze korter wordende dagen, stijgt het risico op een
inbraak. De vrije dagen en de vakantieperiodes in de winter
vormen een extra risicoperiode, doordat sommige
bewoners langere tijd afwezig zijn. Zorg er daarom voor
dat uw woning 's avonds verlicht is. Inbrekers hebben een
voorkeur om vaker toe te slaan tijdens de donkere
maanden. Daarom hebben wij hieronder een aantal
preventieve tips opgelijst:
Zorg voor zicht en licht: installeer een timer op uw lampen
en stel ze zo in dat de verlichting op wisselende tijdstippen
in wisselende kamer aan en uit gaat volgens uw leefpatroon.
Installeer verlichting met bewegingsdetectie rond uw woning.
Sluit ramen en deuren af, ook al verlaat u een ruimte of uw woning maar even.
Laat geen briefje betreffende uw afwezigheid achter op uw deur.
Maak gebruik van het gratis vakantietoezicht dat u kunt aanvragen via uw lokale politie
als u op vakantie vertrekt.
Geef uw woning een bewoonde indruk.
Ga na of uw woning zichtbaar is vanop de straat en verwijder eventuele planten of bomen
die de visibiliteit verminderen
Laat geen gereedschappen of ladders rondslingeren, die de inbraak kunnen
vergemakkelijken. Sluit uw tuinhuis af met een sleutel.
Verberg aantrekkelijk en gemakkelijk mee te nemen goederen, zoals juwelen, gsm's,
videomateriaal, computers en andere waardevolle elektronische apparatuur.
Plaats de verpakking van uw nieuwe flatscreentelevisie niet op uw trottoir. Inbrekers
weten hierdoor dat er iets te stelen valt.
Breng uw waardevolle voorwerpen (geld en juwelen) naar een bankkluis.
Registreer de serienummers en noteer de bijzondere kenmerken van uw waardevolle
voorwerpen en maak foto’s van uw juwelen. Het registratieformulier is verkrijgbaar op
www.besafe.be (rubriek: Onze publicaties).
Plaats inbraakwerend hang- en sluitwerk. Uw technopreventief adviseur van de lokale
politie geeft u hierover graag gratis advies.
Hou ook een oogje in het zeil voor uw buren en signaleer verdachte gedragingen
onmiddellijk aan de politiediensten via het nummer 101 of via het nummer van uw lokale
politiezone.
Noteer ook de nummerplaat en het merk van een verdachte wagen en geef dit door aan de
politie.
Meer informatie en preventietips vindt u via deze link
https://besafe.ibz.be/NL/Burgers/Pages/default.aspx - mijn huis - Inbraak
Hier vindt u ook de contactgegevens van uw technopreventief adviseur.
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De meesten van ons denken dat we wel weten wat een brand is. Op de televisie en in
de bioscoop hebben we al tientallen branden meegemaakt. Maar brand is absoluut
anders!
Elk jaar komen in ons land tientallen mensen om bij brand. Waarom? Deels omdat
we geen idee hebben van wat een brand werkelijk is en totaal onvoorbereid zijn. Het
is zo griezelig dat je gemakkelijk in paniek raakt. Maar verkeerd reageren, kan u en
uw gezin het leven kosten. Stel u voor:
A)
U ligt boven te slapen terwijl in de woonkamer een vuurtje in de prullenbak
zich uitbreidt naar de gordijnen en de vlammen langs de muur omhoog kringelen.
U wordt wakker door het geluid van de rookmelder. Hoeveel tijd hebt u dan nog
om het huis uit te komen?
a) 1 of 2 minuten
b) 5 minuten
c) 10 minuten
Het juiste antwoord is.
Een vuur ontstaan in een prullenbakje neemt vaak zo vlug uitbreiding dat soms de
rookdetector reeds na 2 minuten aanslaat. In 3 minuten is de temperatuur in de
huiskamer al gestegen tot 260°. Andere kamers op de begane grond vullen zich met
giftige rook. Na 4 minuten zijn de gangen en de trap naar boven niet meer begaanbaar. Enkele seconden later kan iedereen die nog in het huis aanwezig is verbrand of
door de rook verstikt zijn. Bij een brand hebt u geen tijd om kostbaarheden te verzamelen of u aan te kleden. Een brand is explosief. Wanneer de temperatuur stijgt en
de gassen zich ophopen, beginnen de dingen niet zomaar te branden; ze "vonken op"
of ontbranden tegelijk.
B)U ligt te slapen en plotseling gaat het alarm van de rookmelder af. Wat moet u
doen?
a) u springt uit bed en gaat kijken wat er aan de hand is
b) u pakt de telefoon en belt de brandweer
c) u kruipt over de vloer naar de slaapkamerdeur
Het juiste antwoord is c.
Bij een zware brand met rookontwikkeling kan rechtop blijven staan binnen seconden
uw dood zijn. Een van de dingen die de meeste mensen zich van een brand niet
kunnen voorstellen is de onbeschrijfelijke hitte. Bij een ernstige brand kan de
temperatuur 50 cm. boven de grond nog rond de 90° zijn, op 1,5 m. al 260° en tegen
het plafond 425°. Als je dan rechtop blijft staan, ben je onmiddellijk verbrand.
Bovendien is de rook ondoordringbaar. In een echte brand zie je weinig of niets. Je
kunt zo in de war raken dat je niet eens kunt zeggen waar het raam of de deur is, zelfs
in een kamer die je al heel je leven kent. Wanneer de rechtop staand een paar keer
ademhaalt, kan het koolmonoxide je doen stikken. Doordat rook en hitte opstijgen, is
de lucht vlak boven de vloer zuiverder en beter in te ademen.
C) U bent weer in die slaapkamer waar u het rookalarm hoorde. Wat doet u nu?
a) u zwaait de deur open
b) u voelt met de achterkant van uw hand of de deur nog koud is
c) u opent langzaam de deur en werpt een blik naar buiten.
Het juiste antwoord is b.
Als de deur heet is, kan het openen van die deur uw dood betekenen doordat rook en
vlammen vrije toegang tot uw slaapkamer krijgen. Als de deur koud is, kan
het vuur nog in een vroeg stadium van ontwikkeling zijn en zou u wellicht via uw
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achter u sluiten om verdere ontwikkeling van het vuur tegen te gaan) en u komt rook
tegen op de gang of de trap, ga dan niet verder. Probeer nooit door een vuur weg te
komen. En vlucht ook niet naar slecht toegankelijke plaatsen als een zolder of een
kast.
Ga terug naar een kamer waar het vuur nog niet is doorgedrongen en sluit de deur.
Een gewone houten deur kan u 10 tot 15 minuten extra tijd geven, genoeg om via
een andere route weg te komen. Een metalen deur kan het vuur nog langer
tegenhouden.
D)
U bevindt zich op de 9de verdieping van een flat gebouw. U kunt niet via het
raam naar buiten, maar de hal staat vol rook. Wat zou u doen?
a) teruggaan naar de flat en de brandweer bellen
b) natte doeken aanbrengen rond de deur
c) het raam een stukje openzetten als u frisse lucht nodig hebt, na eerst te hebben
gecontroleerd of er geen vlammen in de buurt zijn
d) bij het raam blijven staan om de brandweer te laten zien waar u bent
Al deze antwoorden zijn goed.
Neem nooit een lift, tenzij op bevel van de brandweer. De elektriciteit kan uitvallen
en dan zit u vast. Als u niet weg kunt komen, hurk dan bij de onderkant van het raam
zodat u frisse lucht krijgt. De natte doeken houden rook tegen.
E) Stel een gast laat tijdens een etentje zijn sigaret vallen tussen de kussens van uw
bankstel. Hoe lang kan die liggen smeulen voordat de vlammen uit de bank
slaan?
a) 15 minuten
b) 30 minuten
c) 1 uur
d) 3 uur of meer
Het juiste antwoord is d.
Onzorgvuldigheid bij het roken is een van de voornaamste oorzaken van dodelijke
ongevallen bij brand, deels doordat branden ontstaan door smeulende sigaretten er
zolang over doen voordat ze kenbaar worden. Tegen de tijd dat de brand uitbreekt,
kan iedereen al vast in slaap zijn. Dat is een goede reden om op iedere verdieping
vlak bij de slaapkamers een rookmelder te installeren. Veel mensen denken dat ze
door de rooklucht wakker zullen worden. Dat is niet zo. Het koolmonoxide in rook
kan u doen stikken voordat u iets hebt kunnen ruiken.
F) De vlam slaat in een pan met vet. Hoeveel tijd hebt u om de vlam te doven?
a) hoogstens 2 minuten
b) 5 minuten
c) 10 minuten
Het juiste antwoord is a.
Probeer nooit de brand te blussen met water, dan spat het brandend vet op. Gebruik
een daartoe geschikt brandblusapparaat of doof de vlammen door een deksel op de
pan te doen. Als u niet binnen de twee minuten het vuur hebt kunnen doven, verlaat
het huis.
Bijna iedereen krijgt in zijn leven wel eens met brand te maken. Als u weet wat u kunt
verwachten en wat u moet doen, is dat de beste brandverzekering die u kunt
hebben.
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De commissie van Raming van Schade
Amper gemuteerd van de infanterieschool Aarlen naar de zeemacht St Kruis, werd
ik aangeduid als secretaris van hogergenoemde commissie. Nochtans tijdens de 14
daagse administratie te Mechelen, had ik daar nog nooit van gehoord. Navraag bij de staf,
kon mij niemand het doel van de commissie uitleggen. Tot eindelijk een conducteur van
de militaire gebouwen er iets van wist en verklaarde dat de hoofdpersoon zijn collega
was, die zorgde voor de nodige papieren.
Hier enkele anekdoten.
Mijn eerste opdracht was Loker. Een Amerikaans vliegtuig had zijn fueltanks
afgeworpen in een korenveld.
De commissie moest de echtheid van de schade gaan vaststellen en dan deze ramen,
maar de uiteindelijke beslissing bleef bij de minister van landsverdediging. De commissie
bestond uit een hoger officier, een lid van de militaire gebouwen, de district commandant
van de Rijkswacht en een afgevaardigde van de gemeente, meestal de veldwachter want
die bestond toen nog.
Afspraak gemaakt, voertuig besteld en de majoor en de burger bij hen thuis
opgepikt. Aan de burger vroeg ik de nodige formulieren, maar die wees naar de majoor.
Voor mij goed maar bizar. De majoor stapte in en vroeg onmiddellijk de formulieren. Ze
ontbraken. De majoor ontplofte bijna. Terug naar het Provincie Commando voor de
nodige stukken en wij naar Loker. De majoor heeft tot in Loker gezaagd.
Er was meer schade door het ophalen van de tank dan door de dropping. De
Amerikanen hadden hun zwaar materiaal gebruikt.
Mijn tweede opdracht was bij de Zeemacht.
In de logistiek (oosteroever) had men 300 l fuel laten vloeien in de havengeul. En
bij hoogwater werden de putten van de oesterkwekerij Van Haelewyck gevuld om dan de
kreeften en oesters in lopend water te laten leven.
Ik had mijn les geleerd, de nodige papieren waren voorhanden.
Er werd drie dagen gedebatteerd over de verantwoordelijkheid. De commissie was
voor de gelegenheid uitgebreid, een hoger officier Staf Zeemacht, de directeur van de
militaire gebouwen, een veearts, commandant Rijkswacht district en vader en zoon Van
Haelewyck met advocaat.
Er werd gedebatteerd in het Nederlands en Frans en de logistiek had geen stenodactylo en nog minder een bandopnemer, zodat ik alles zo goed mogelijk moest noteren.
De koffie werd hier geserveerd door de korpsoverste, nooit meegemaakt.
Ter plaatse werden een paar kreeften gevangen, zuivere en besmette!!
Iedereen in de commissie moest proeven en zijn bevindingen meedelen. Ik had nog
nooit een kreeft geproefd, voor mij waren ze beide goed, misschien wel omdat ze
gesneden werden door een commandant ZM. Als toemaatje werd ik door de veearts naar
het station gevoerd, maar eerst werden wij aan de uitgang door de douane gecontroleerd.
Achteraf was mijn majoor zeer tevreden en ik kreeg eerherstel en mocht blijven. En
zo ben ik dat 25 jaar secretaris geweest. Van tijd tot tijd werd de hoger officier
vervangen.
De meeste opdrachten waren in deze periode gebroken ruiten veroorzaakt door
vliegtuigen bij het doorbreken van de geluidsmuur.
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district commandant mij of ik de plaats wist. Ik heb hem moeten bekennen dat het mijn
peloton was die op een tactische oefening door een aardappelveld getrokken was. Einde
van het verhaal.
In Houthulst moesten wij ook dikwijls komen. Meestal was het voor gebarsten
grafstenen, die te lijden hadden door de ondergrondse ontploffingen bij de vernietiging
van de oude munitie.
De Artillerieschool te Lombardsijde oefende met telegeleide vliegtuigjes die een zak
als doel sleepten. Het liep eens fout en het vliegtuigje stuikte neer dwars door een
stacaravan op de camping. Werk voor de commissie.
Koeien en paarden werden soms ook opgeschrikt en liepen dan door de
prikkeldraad, met alle gevolgen van dien.
In Oost-Vleteren was een helikopter foto’s komen maken en een jong paard had zich
gekwetst en liep kreupel. De veearts van het Rijkswacht eskadron Wilrijk verving hier de
conducteur van de Militaire bouwwerken.
Er werd afgesproken dat de landbouwer met zijn paard naar de veeartsenijschool
van Melle moest voor controle en wij na twee maanden terug een afspraak hadden.
Helaas, die landbouwer vertikte deze raad.
Onze veearts nog bedrijvig in andere paardenmiddens had ontdekt dat het bewuste
paard kreupel was bij de geboorte. De landbouwer bekende en de commandant van de
Rijkswacht lapte hem een PV aan zijn been voor bedrog.
In Zedelgem landden drie helikopters op de baan tussen de kazerne en de
munitiedepot, helaas in de nabijheid van een kippenkwekerij. Wij moesten dringend
optreden, want er waren ± 900 kuikens op een hoop gevlogen. Onze veearts nam er een
tiental mee en liet deze ontleden in de veeartsenijschool. Resultaat de kuikens hadden het
snot.
Een eenheid had een oefening aan de Tervaetebrug en er waren 2 gaatjes in een
plastieken rolluik door weggesprongen hulzen.
Soms waren de kosten voor de verplaatsing groter dan de aangebrachte schade.
Er was een oefening van de Engelse troepen die kwamen met materiaal en
voertuigen voor Duitsland. De verzameling was op een vooraf gehuurde weide in
Stalhille. De commissie moest toch optreden. Iedereen was tegenwoordig ook een
afgevaardigde van de Engelsen. Het moest wel lukken de weide behoorde toe aan een
vader van een milicien die zijn legerdienst bij de marinefuseliers had volbracht.
Na lang palaveren, stookte de landbouwer zijn zoon op, om op mijn muil te slaan.
En gezien belanghebbende ook niet wilde tekenen “voor akkoord” of “niet akkoord”,
verlieten wij het erf. Achteraf was er een aanvraag om te mogen tekenen en dit werd
categoriek geweigerd. Hij was al betaald door het Engelse leger.
Iedereen trachtte een degelijke vergoeding te krijgen van de staat. Wij werden nooit
op de hoogte gebracht van de eindbeslissing.
Regelmatig was er telefoon om te vragen wanneer er betaald ging worden. Maar wij
waren er enkel om de juistheid van de schade vast te stellen en de eventuele prijs te
bepalen.
Bij mijn op ruststelling ging het volledige dossier over naar de dienst N1 en na een
paar maanden werd het overgenomen door de Provincie.
Ik heb persoonlijk een mooie tijd meegemaakt en zo praktisch gans WestVlaanderen afgeklutst.
Jacques Somers
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Door nauw samen te werken met de Nederlandse Koninklijke Marine
kunnen Belgische marineschepen deelnemen aan grootschalige
operaties op internationaal niveau. De Belgisch-NederlandsLuxemburgse Admiraliteit (ABNL) dirigeert alle operaties van Belgische
en Nederlandse maritieme eenheden vanuit het hoofdkwartier in Den
Helder

. IN HET EERSTE samenwerkingsakkoord
Benesam
(Belgisch-Nederlandse
samenwerking) uit 1948
kwamen
de marines
overeen
elkaar
operationeel
te
ondersteunen. Met het
ABNL-akkoord van 28
maart 1995 fuseerden de
operationele staven tot
een geïntegreerde staf in
Den Helder. Hier werkt
een veertigtal Belgen
waaronder
kapitein-terzee Mare Goddyn, de
plaatsvervangend
directeur Operaties.

In hetzelfde schuitje
De budgettaire beperkingen van het laatste
decennium dunden de vloten van beide zeestrijdkrachten uit. Zo stootten onze noorderburen zes grote oppervlakteschepen af, waaronder de Karel Doorman (Leopold I)
en de Van der Zaan (Louise-Marie). België verkocht de Wielingenfregatten en een
aantal mijnenjagers.
Samenwerking is de oplossing om op het hoogste kwaliteitsniveau te blijven meedraaien. Samen zijn ze in staat operaties uit te voeren die als aparte marines
onhaalbaar zijn. Daarom zit de Admiraliteit Benelux zo verweven in de
commandostructuren van de Koninklijke Marine. Belgische officieren zitten er op
sleutelposten en bepalen mee de operaties van de schepen of eenheden onder
Belgische of Nederlandse vlag.
Vorig jaar ondertekenden de defensiechefs van beide landen een hernieuwd Benesamakkoord, dat een nieuw elan aan de coöperatie geeft. De vernieuwde stuurgroep
vergaderde voor het eerst in januari van dit jaar. Een van de hoofddoelen: de coherentie van de binationale initiatieven verbeteren en verwerken in een masterplan. Gezamenlijke werkgroepen dragen waar nodig bij om de brede samenwerking en vooral
de ABNL optimaal te laten functioneren in haar opdracht: inzetbare maritieme eenheden leveren.
Belgen en Nederlanders, zij aan zij
De 'oude' samenwerking kreeg nog meer diepgang toen België twee Nederlandse Mfregatten overnam. Nu varen ze met twee identieke types van schepen: de mijnenjagers en de multifunctionele fregatten. Hierbij komen nog de gemeenschappelijke ontmijningssondes voor ondiep water (Remus) en de toekomstige NH90-helikopters. Op
andere vlakken vullen beiden vloten elkaar aan. Ons land beschikt met de Godetia
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binnen Belgisch bereik met de Nederlandse Johan de Witt en de Rotterdam. "We
zoeken naar de ideale defensiebrede win-winsituatie voor beide partners", preciseert
commandant Goddyn.
Luitenant-generaal der Mariniers Rob Zuiderwijk is de Nederlandse commandant
van de zeestrijdkrachten en tegelijk admiraal Benelux (ABNL). De taak van deputyABNL is voor de commandant van de marinecomponent, divisieadmiraal Jean-Paul
Robyns. Om hun respectievelijk marinebedrijf te runnen beschikken ze voortaan over
drie directies.
De directie Planning en Controle (DP&C) staat in voor de langetermijnplanning. Ze
schept tevens het werkingskader voor de twee uitvoerende directies: DOPS en DOST.
De directie Operaties (DOPS) plant de opstelling van beide vloten in een binationale
operationele jaarplanning (OJP), een goedgevulde opwerk- en operatiekalender voor
alle eenheden van beide marines. De directie werkt binationaal en waakt over de
uitvoering van het OJP. Belgische en Nederlandse schepen varen bijvoorbeeld samen
binnen NAVO-eskaders. Brigadegeneraal der Mariniers Rob Verkerk en zijn Belgische
adjunct Mare Goddyn leiden de DOPS. De directie Operationele Ondersteuning
(DOST) zorgt ervoor dat de DOPS al het nodige materieel en personeel te beschikking
heeft om haar opdrachten uit te kunnen voeren. Elke marine heeft een DOST. De
Belgische heeft haar kantoren in Zeebrugge. Deze directie komt aan bod in het artikel
'Beter een goede buur' in Direct 14.
Samen in zee
Het Maritiem Situatiecentrum (Marsitcen) is het zenuwcentrum van de DOPS. Een permanente wacht volgt de klok rond de toestand van alle ABNL-schepen. De schepen
rapporteren dagelijks hun situatie aan hun 'loket'. Luitenant-ter-zee eerste klasse
Werner Horemans leidt er het loket Mijnenjacht en hydrografie. "De Primula
waarschuwt bijvoorbeeld mijn loket bij problemen met hun Seafox, een telegeleid
antimijnwapen", licht hij toe. "We zoeken dan naar de beste oplossing." De grote
oppervlakteschepen,
onderzeeboten,
helikopters en mariniers
hebben elk een eigen loket.
"We
maken
een
onderscheid
tussen
opwerkfase en inzet",
merkt Mare op. "De
operationele opwerkfase
is de vaarperiode die
nodig is om het schip en
zijn bemanning paraat te
houden."
Bij 'ernstoperaties' (operationele inzet) ligt de verantwoordelijkheid in regel bij de
nationale operatiecentra in Evere en Den Haag. Het Marsitcen geeft dan ruggesteun.
Momenteel beschermt het Nederlandse fregat Evertsen VN-konvooien tegen piraten
voor de kust van Somalië. "We volgen dat schip op de voet, maar de beslissingen
komen uit Den Haag", licht Mare Goddyn toe. Bij uitzondering draagt de betrokken
defensiechef deze verantwoordelijkheid over aan de ABNL.
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schepen en hun bemanning aan tijdens hun operationele opwerkcyclus. Zodra de kaap
van security and readiness check (SARC) III is gerond, komen de schepen onder hun
bevel. Gedurende een tiental maanden volgen nog drie opwerkfases naar de volledige
operationele inzetbaarheid. De Leopold I doorliep zonet succesvol de zeetraining voor
fregatten voor de Britse admiraal Flag Officer Sea Traing (FOST) in het Engelse
Plymouth. Dit is de laatste paraatheidstest voor de fregatten. De opwerking voor alle
mijnenjagers eindigt met de operationele zeetraining voor mijnenbestrijdingsschepen
(MOST) in Zeebrugge. Tot het volgende grote onderhoud blijven de schepen
operationeel inzetbaar voor ernstoperaties.
Een ABNL-uitzendbare operationele commandostaf (NIMarfor) staat te allen tijde
klaar om te ontplooien op de commandoschepen om van daaruit een maritieme of
landingsoperatie uit te voeren. De personeelsbezetting wisselt naargelang de
opdracht.
De gloednieuwe Hr.Ms.Johan De
Witt.DeABNL opent voor België
de deuren naar landingsoperaties
vanuit zee. De Johan De Witt kan
zijn binnenruim laten vollopen
tot
een
haven
waar
landingsvaartuigen in en uit
kunnen
varen.
Nieuwe
mogelijkheden voor o. a. onze
paracommando's

Belgen gezocht
De Belgen in Den Helder werken er onder het stelsel vaste dienst in het buitenland.
Tegenover de ongemakken van het verblijf in het buitenland staat dus een geldelijke
compensatie. “Toch is het moeilijk om alle vacatures binnen de ABNL op te vullen.
Nochtans, als je van varen houdt, dan vindt je hier de walfuncties die er het nauwst
bij aanleunen”, vertelt Marc Goddyn. “Op het einde van de geplande periode vragen
velen verlenging aan. Dat bewijst toch dat het hier goed vertoeven is”, vult
korvetkapitein Dirk Gekiere, adjunct-commandant van de Operationele School in
Den Helder, aan
De mijnenjager Aster
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INSCHRIJVINGSFORMULIER KONINGSDAG
Koningsdag 17 november 2012
Naam :…………………………………………………………….
Straat :……………………………………………………………
Postnr :……………………………………………………………
Tel/GSM :………………………………………

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

Tafelgenoot :(één naam)………………………..
Aantal personen :………………..
Ik stort vóór 31 okt 2012 x…… maal het bedrag van …………..€ per persoon op rekening
000-0146912-54 van de K.M.Ex.Ooffr Afd Oostende
Europese overschrijving : Iban : BE42 0000 1469 1254 – BIC : BPOTBEB1
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@telenet.be

INSCHRIJVINGSFORMULIER NIEUWJAARSRECEPTIE
Nieuwjaarsreceptie 10 januari 2013
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 2013 betaald
Lidgeld 2013 betaald
Ik stort mijn lidgeld 2013 op rekening 000-0146912-54 van de K.M.Ex.Ooffr Afd Oostende
Europese overschrijving : Iban : BE42 0000 1469 1254 – BIC : BPOTBEB1
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
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KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER EX-ONDEROFFICIEREN
VAN OOSTENDE
BAROEN André
H Conscienceplein 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
059/80.90.38
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@telenet.be
Secretaris
Vaandeldrager

Penningmeester
pierre.kimpe@telenet.be
Bestuurslid

e_dewulf@skynet.be
Bestuurslid

Bestuurslid / Materiaalmeester
pierrepauwels@telenet.be
Bestuurslid / webmaster
g.possenier@telenet.be

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,
Europese overschrijving : Iban : BE42 0000 1469 1254 – BIC : BPOTBEB1
bij KIMPE P. J. Peurquaetstraat 18 / b2 , 84OO Oostende.
Het lidmaatschap bedraagt :
-10 euro : voor effectieve leden (gehuwd of samenwonend)
- 7 euro ; voor weduwen
Maatschappij van Ex-Onderofficieren Secretariaat:
Slachtersstraat 2 bus 4, 8400 Oostende. Tel 059/507848

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

LUC SERVATY
Torhoutsesteenweg 212
8400 Oostende
Tel 059 50 25 43

(2) Jabbeke, Gistelsesteenweg 546
www.opeldegroote.be
Tel ( 1 ) 050 / 45 62 62
( 2 ) 050 / 81 90 10

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

UYTTENHOVE bvba

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

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

