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Voorwoord
Beste Vrienden,
Aan alle mooie liedjes komt een einde. De zomer zit erop, het werk begint terug.
Het blijft een jaarlijkse uitdaging voor het bestuur om het ledenbestand op peil te houden
en dit door de maandelijkse activiteiten zo ontspannend en interessant mogelijk te laten verlopen
met vrienden en ex-collega’s onder elkaar.
Wij beseffen dat dit een hele taak is, in deze huidige moeilijke tijden. Voorbeelden zijn er genoeg.
Verdraagzaamheid is ver te zoeken nu de wereld geconfronteerd wordt met brandhaarden die
weinig goeds voorspellen. Alles wordt duurder, uw spaargeld brengt bijna niets meer op en
mogelijk een nabije winter bij een “gezellig kaarslicht”.
Daarom nogmaals onze dank aan de sponsors voor hun financiële steun en de leden en
sympathisanten voor de blijvende deelname aan de activiteiten.
Blijf gezond,
Uw Voorzitter

Secretariaat
Agenda
Activiteiten in het jaar 2014
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 het “Koninginnehof” gelegen in het MariaHendrikapark. 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.
De ledenvergaderingen worden voortaan in de kleine zaal gehouden
Behalve op Koningsdag, Nieuwjaarsreceptie of meer dan 65 deelnemers
Het eten blijft in de grote zaal
Donderdag 09 oktober 2014
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Shownamiddag- Martin en eigen leden
 koffietafel en tombola
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 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Gratische bingo
 koffietafel en tombola
Donderdag 11 dec 2014
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Politie Oostende
 koffietafel en tombola
Donderdag 08 januari 2015
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Nieuwjaarsreceptie
 koffietafel en tombola
Indien door omstandigheden de organisatie of spreekbeurt niet kan doorgaan
wordt deze vervangen door een Bingo
2. Etentjes in het Koninginnehof.
De etentjes gaan 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.
15 sep – 06 okt – 20 okt – 17 nov – 08 dec
3. Planning
Bestuursvergaderingen
2014
05 sep – 03 okt – 07 nov – 05 dec
2015
Di 06 jan - Vr 06 feb - Vr 06 mar - Vr 03 apr - Di 05 mei - Vr 05 juni - Vr 04 sep –
Vr 02 okt - Vr 06 nov - Vr 04 dec
Ledenvergaderingen
2014
11 sep – 09okt – 13 nov – 11 dec
2015
08 jan - 12 feb - 12 mar – 23 apr - 28 mei – 10 sep - 08 okt - 26 nov - 10 dec
Vet gedrukt vallen niet op de tweede donderdag
4. Koningsdag 2014
Zaterdag 15 november
Koningsdag 2015
Zaterdag 14 nov
Ledenvergadering VOSVAMO 2014
Woensdag: 17 sep- 15 okt-19 nov-17 dec.
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Feestdag
Wat vieren wij?
Wij vieren Koningsdag op 15 november 2014.
Zo zetten de Ex-Onderofficieren van Oostende hun 128- jarig bestaan in.
Het programma is als volgt:
- 12.30 uur: onthaal in het "Koninginnehof"
- 13.00 uur: banket
MENU

-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 reepjes gandaham
vergezeld van groenteragout en Parijse aardappelen
-Dessertbord
-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 2014.
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.

Uit Sympathie
Hilda Seys - Meetje van Mariakerke
van Haeren Robert - V.O.S.V.A.M.O.
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Dagreis Kortrijk:Dinsdag 21 OKT 2014
Opstapplaats : Oostende of Brugge Station
0910
1012
1015

Vertrek : Oostende station
Aankomst : Kortrijk station
Vertrek te voet naar Texture (ongeveer 15 min) ( vroeger Vlasmuseum ) rondleiding
met audiogids)
Het Nationaal Vlasmuseum was een museum in de Belgische stad Kortrijk dat de
evolutie van de vlasteelt, -bewerking en - verwerking tot linnen weefsel uitbeeldde in
26 taferelen met levensechte personages, uitgerust met authentieke kledij en
werktuigen.
Het museum was gesitueerd in een oude vlassershoeve op Hoog Kortrijk, op dezelfde
plek als het nog bestaande Kant- en Linnenmuseum, waar de bewerking van vlas
traditioneel een belangrijke industrie is.
Texture, het nieuwe museum opent op 04 en 05 okt zijn deuren, wij gaan er heen.
1215 Einde bezoek en verplaatsing naar grote markt (ongeveer 15 min)
1230 Dagschotel in Restaurant Royal
Voorgerecht
Hoofdgerecht
Koffie
Dranken te betalen door belanghebbende
1430 Vertrek richting : het Begijnhof – Houtmarkt (loopafstand 500 m)
Het bezoek : rondleiding met een audiogids (telefoon)
Museum Kortrijk 1302 + Kortrijk 14-18
Kortrijk 1302 is de plaats bij uitstek voor groot en klein om de Guldensporenslag te
herbeleven. Je kan er maliënkolders, zwaarden en goedendags betasten, je ziet de
hoofdrolspelers van het conflict opnieuw tot leven komen, je kan het verloop van de
veldslag volgen op een reuzegrote maquette. Verteller van dienst is Gilles li Muisit, de
oude abt van de abdij van Saint-Martin. Hij voert je terug naar het verleden en is
jouw gids door zeven eeuwen geschiedenis van Vlaanderen. Als afsluiter kijk je naar
een verrassende film over de traditievorming rond 11 juli.
Kortrijk 14-18. Wat gebeurde er in Kortrijk tijdens WO I? Op één dagmars van het
front, was onze stad een belangrijke bevoorradingsplaats voor de Duitse troepen. De
stad is in de greep van verordeningen, opeisingen en inkwartieringen. Jachtpiloten en
bommenwerpers maken het luchtruim onveilig. Onfortuinlijke en fortuinlijke burgers
vertellen hun verhaal. En achter elk hoekje ligt de spion op de loer.
1630 Einde bezoek Kortrijk 1302 + Kortrijk 14-18
Vrij bezoek : winkelstraten voor de dames. Heren doe wel en zie niet om.
1805 Vertrek: richting Brugge Oostende
1910 Aankomst te Oostende .
Opmerking :treinbiljetten worden zelf gekocht per groep (4 of 6) in het
Opstapstation (senioren 6.00euro)
Samenkomst in het station te Oostende 08u45 (kopen biljetten)
Te storten per persoon :Musea 2 maal
Lunch
Totale prijs :
24 Euro P/P
Uiterste datum van inschrijving, 09 Okt 2014 op de rekening van de penningmeester.
MR KIMPE PIERRE.
J.PEURQUAETSTRAAT 18 b2, 8400 OOSTENDE
Het rekeningnummer van onze vereniging: 000-0146912-54
Europese overschrijving : Iban : BE42 0000 1469 1254
BIC : BPOTBEB1
inschrijving is slechts geldig na storting

-6-

Verslag ledenvergadering 11 september 2014
Op deze zonnige donderdagnamiddag waren 62 personen aanwezig op de ledenvergadering. Het kleine
zaaltje van het Koninginnehof was goed gevuld. John verwelkomde de aanwezigen waarbij een moment
stilte werd gevraagd voor onze overleden leden en gaf de micro door aan Raymond Vanloocke die de
spreker van de dag mocht aankondigen. Een heel speciaal moment voor hem want de spreker was
niemand minder dan zijn kleinzoon Dieter Verwerft, die als project-archeoloog verbonden is aan Raakvlak,
de Intergemeentelijke Archeologische Dienst van Brugge en Ommeland.
Hij kwam ons vertellen over de berging van een Spitfire in het Tileghembos in Sint-Michiels in augustus
2014. De berging is het resultaat van een samenwerking tussen de Groep Huyghe-Decuypere en Raakvlak.
Hij legt uit dat er zich rond de groep Huyghe-Decuypere een groep van 20 enthousiaste vrijwilligers
verzamelde die zich toespitsen op het inventariseren van crashes en crashsites in West-Vlaanderen. Ze
hebben tot op vandaag negen bergingen tot een goed einde gebracht. Ze hebben onder andere
verschillende Spitfires, een P38 Lighting, een Focke-Wulf en een Halifax kunnen bergen. Aan zo’n berging
gaat een hoop voorbereiding vooraf. Meestal wordt er een archiefonderzoek uitgevoerd, maar de
belangrijkste bron blijven ooggetuigenverslagen van mensen die de crash hebben zien gebeuren of erover
hebben horen vertellen. 70 jaar na WO II zijn er niet veel ooggetuigen meer, daarom gaat de groep actief
op zoek naar ooggetuigen. Na elke lezing of tentoonstelling komen er nieuwe verhalen boven die altijd
heel goed bedoeld en gemeend zijn maar toch kritisch benaderd worden. Het onderzoek van crashsites
houdt niet enkel het opsporen ervan in, maar ook het bergen zelf, het conserveren van het materiaal, dat
er vaak erg aan toe is, het publiceren van de resultaten en het repatriëren van de mogelijke stoffelijke
resten. Een krantenknipsel verteld over de begrafenis van John Carmichael een Engelse piloot die in zijn
Spitfire neerstortte in Nieuwkapelle bij Diksmuide. Nadat zijn stoffelijke resten werden opgegraven door
de Groep Huyghe-Decuypere, kreeg hij een laatste rustplaats in het Coxyde Military Cemetery.
Over de Supermarine Spitfire verteld hij het volgende.
Dit iconische vliegtuig is onlosmakelijk verbonden met de figuur van Reginald Joseph Mitchell. In 1917
ging hij op 22-jarige leeftijd aan de slag als ingenieur bij Supermarine Aviation Works. Tussen 1919 en
1936 ontwierp hij 24 vliegtuigen. Supermarine stata vooral bekend voor zijn zeevliegtuigen. Vandaar dat
Mitchell onder andere de indrukwekkende Walrus ontwierp. Dit amfibievliegtuig werd vanop een
vliegdekschip gekatapulteerd en diende voornamelijk om in zee neergestorte piloten te redden. In 1931
vaardigt de Air Ministry Specification F7/30 uit. Daarin werd een vliegtuig gevraagd dat 250 mijl per uur
kan vliegen en uitgerust is met vier machinegeweren. Het antwoord van Supermarine, de type 224 was
een mislukking, maar Mitchell leerde uit zijn fouten en daarenboven keek hij enkele nieuwe
ontwikkelingen af van Duitse vliegtuigbouwers. In Oostende noemen we dat stelen met je ogen. Tussen
1934 en 1936 werd de Spitfire op punt gesteld. Het vliegtuig werd beschouwd als een technisch
meesterwerk en groeide door zijn iconische vorm uit tot het symbool van de Britse overwinning in de
Battle of Britain. Jammer genoeg stierf Reginald Mitchell op 47-jarige leeftijd en zag hij zijn ontwerp nooit
in gevechtssituaties. De Supermarine Spitfire waren in gebruik van 1938 tot 1948. Er werden er
uiteindelijk meer dan 20.000 geproduceerd. Ze werden door 32 landen gebruikt, waaronder zelfs 2
Belgische squadrons. Het vliegtuig werd ook steeds verder ontwikkeld. De verschillende modellen kregen
elk een verschillende mark.
Op 10 juli 1940 brak de Battle of Britain uit, de eerste militaire campagne die volledig in de lucht werd
uitgevochten waarbij Duitsland de superioriteit in de lucht verloor. Galland was de meest succesvolle
Duitse piloot tijdens de Battle of Britain en werd later generaal. Wanneer Göring hem vroeg wat er nodig
is om de Battle of Britain te winnen antwoordde hij: Ich bitte um Ausrüstung meines Geswaders mit
Spitfires. Vrij vertaald betekent dit: Als uitrusting vraag ik een squadron Spitfires.
Op een getoonde foto ziet men hoe Belgische mecaniciens zo’n 20 mm Hispano kanon laden. Niet zonder
trots wees de spreker de 2e man van links aan als zijn overgrootvader, de vader van ons lid Raymond. Hij
maakte deel uit van het 350ste squadron van de RAF. Iedereen binnen de uitermate belangrijke ground
crew had een wel omschreven taak. Die van L. Van Loocke was het onderhoud en laden van de kanonnen.
De geschiedenis van dit onderzoek begon op 7 september 1942 wanneer tijdens de begeleiding van 29
B17 de vliegtuigen onderschept werden en een spitfire neergehaald werd in de omgeving van Brugge. Nu
is duidelijk dat het ging om de Spitfire Mark IX van Sergeant Edgard Lawrence Dickerson. Volgens
ooggetuigen is de parachute van de toen 19-jarige Britse piloot niet open gegaan. Hij ligt begraven op
Brugge General Cemetery. 19 jaar lijkt zeer jong, maar de gemiddelde leeftijd van een spitfire piloot was
20 jaar.
Bij de berging werden naast duizenden aluminiumbrokjes ook enkele uitzonderlijk stukken
teruggevonden, zoals het achterwiel en een identificatieplaatje. Dit modificatieplaatje met serienummer
bewijst zwart op wit dat het om de betreffende Spitfire gaat. Uit respect voor Sergeant Edgar Dickerson
proberen de bergers contact op te nemen met zijn familie. Zoals in het verleden bij vorige bergingen is
gebeurd. Op die manier maken ze duidelijk dat de piloot niet vergeten is.
Na deze boeiende uiteenzetting werd de spreker bedankt met het traditioneel geschenk en was het tijd
voor de gebruikelijke tombola.
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Preventietips voor het voorkomen van inbraken tijdens de donkere dagen
De politiezone wenst aandacht te vragen voor inbraken. Inbrekers hebben immers een voorkeur
om vaker toe te slaan tijdens de donkere maanden. Maak het hen niet gemakkelijker en tref
onderstaande, eenvoudige maatregelen.
• Geef uw woning/appartement een bewoonde indruk, ook al bent u er niet. Hiervoor kunt u
bijvoorbeeld tijdschakelaars plaatsen op enkele lampen zodat de verlichting aan en uit gaat volgens
uw leefpatroon.
• Installeer verlichting met bewegingsreflectie rond uw woning.
• Indien u met vakantie gaat, laat dan iemand die u vertrouwt uw brievenbus legen en de rolluiken op
en neerlaten.
• Vermijd om data van uw afwezigheid te vermelden op sociale mediakanalen en op uw
antwoordapparaat.
• Laat geen briefje betreffende uw afwezigheid achter op uw deur.
• Ga na of uw woning zichtbaar is van op de straat en verwijder eventuele planten of bomen die de
zichtbaarheid verminderen.
• Laat geen gereedschappen of ladders, die de inbraak kunnen vergemakkelijken, rondslingeren.
• Sluit uw tuinhuis af met een sleutel
• Verberg aantrekkelijk en gemakkelijk mee te nemen goederen, zoals juwelen, gsm's,
videomateriaal, computers en waardevolle elektronische apparatuur.
• Plaats de verpakking van nieuwe aankopen niet op uw trottoir. Inbrekers weten hierdoor dat er iets
te stelen valt.
• Noteer de bijzondere kenmerken van uw waardevolle voorwerpen, registreer de serienummers en
maak foto's.
• Plaats inbraakwerend hang- en sluitwerk.
• Weet wie u binnenlaat. Laat niemand zomaar binnen wanneer u niet zeker weet wie er voor de
deur staat. Weiger de toegang voor onbekenden die huis-aan-huis verkoop doen of voor
onbekenden die een voorwendsel gebruiken (vraag om de telefoon te gebruiken of het toilet,...)
• Voer sociale controle uit. Stel u vragen en wees waakzaam wanneer u onbekenden ziet in de
onmiddellijke omgeving van uw woning.
• Zorg ervoor dat u de deur van uw huis/appartement niet gewoon toetrekt maar ook daadwerkelijk
nog eens degelijk sluit.
• Sluit uw ramen en deuren ook altijd af, ook al verlaat u een ruimte of uw woning maar even.
Interesse in nog meer beveiligingstips?
Surf dan naar de website www.veiligewoning.be. U kunt er rondwandelen in een virtueel huis en
appartement.
U kunt ook contact opnemen met de diefstalpreventieadviseurs. Zij zullen op uw verzoek gratis
persoonlijke en praktische adviezen verschaffen betreffende de inbraakbeveiliging van uw woning.
Verlaat u voor langere tijd uw huis of appartement?
Maak dan gebruik van het gratis vakantietoezicht dat u kan aanvragen via de lokale politie. Dit kan
door uw periode van afwezigheid aan de politie Westkust te melden of door online het formulier op
www.police-on-web.be in te vullen.
Wat moet u doen wanneer u verdachte gedragingen opmerkt?
Verwittig de politiediensten. Probeer ook de verdachten zo goed
mogelijk te observeren zodat u de politie Westkust een degelijke
beschrijving kunt geven. Probeer ook het vluchtmiddel (nummerplaat
en merk indien het een wagen betreft) en de vluchtrichting na te gaan.
Het is immers dankzij u dat wij de meeste daders op heterdaad kunnen
betrappen. Door ons te verwittigen kunt u misschien niet alleen uw
eigen woning of appartement, maar ook "die van uw buren vrijwaren
voor een inbraak.
Wat moet u doen wanneer er toch ingebroken wordt?
Doe dan onmiddellijk aangifte van de diefstal bij de politie. Raak niks
aan en wacht op de komst van de politie. Licht ook uw verzekeraar en
financiële instelling
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genie zaterdag 28 september 2013 een
testbrug legden over de Schelde in
Antwerpen, ter voorbereiding van de
heruitgave
van
de
legendarische
pontonbrug van augustus 1914, leek het
wel een Nederlandse invasie, want
vrijwel al wat vaarde, voer de
Nederlandse vlag. De aanblik daarvan
deed mogelijk de wenkbrauwen fronsen
want ook niet-historici herinneren zich uit
hun geschiedenislessen ongetwijfeld dat
Nederland
tijdens
de
Eerste
Wereldoorlog
neutraal
was.Het
Nederlandse leger kwam dan ook niet ter
hulp toen de Belgische pontonniers van
toen tussen de beide Scheldeoevers
een drijvende brug improviseerden
langswaar het Belgische leger en
duizenden burgers uit de door de
Duitsers belegerde Scheldestad konden
ontsnappen.
Bij de heruitgave van dit kunstwerk, op vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 oktober 2014, kunnen de organisatoren
wel rekenen op Nederland, dat gesofistikeerd brug-slagmaterieel ter plaatse stuurt, terwijl het Antwerpse
Havenbedrijf zijn vlotkraan Brabo (hefcapaciteit 800 ton) ter beschikking stelt voor het aanbrengen en plaatsen van
de vaste brugdelen. Nu is er geen sprake van aanvallers, verdedigers en neutralen. Nu wordt een Vredes-brug
gebouwd, een initiatief van het Vredescentrum Antwerpen. De Vredesbrug anno 2014 maakt een wereld van verschil
met die van 1914. De pontonniers van toen verwezenlijkten inderdaad een huzarenstukje. Zij moesten zich
behelpen met een allegaartje aan drijvend materiaal waaronder opgeëiste kleine binnenvaartuigen die in de rivier
werden verankerd en waarover houten vlonders werden gelegd. De constructie moest niet alleen voetgangers dragen
maar ook paardenspannen, militaire voertuigen enz. Voeg daarbij ook de fysieke bedreiging door bombardementen,
beschietingen en de chaos die met de overtocht van duizenden vluchtende soldaten en burgers van rechter- naar
linkeroever gepaard ging. Een generale repetitie, zoals wij vorig jaar in september hebben gehouden, was er toen niet
bij. Wij opereren daarentegen in alle comfort, een situatie die helemaal niet te vergelijken is met de
oorlogsomstandigheden van toen. De pontonbrug anno 2014 is dan ook een herdenkingsevenement met een
vredesbrug als symbool.
Bruggenbouw behoort tot
het beroep van de "geniak"
(geniesoldaat). In Burcht
hebben we een set om te
trainen evenals in de
"genieschool" in Jambes
(het Departement Genie
van
het
Competentiecentrum LAND)
en ook aan de Koninklijke
Militaire School in Brussel
wordt de strategie, de
taktiek en de techniek van
de
bruggenbouw
onderwezen. Dat zal in de
ons omringende landen niet
anders zijn, want in alle
operationele gebieden zijn
er rivieren en waterlopen
die
moeten
worden
overschreden, maar de
vraag is of alle in de NATO
geïntegreerde legers over
hetzelfde materieel moeten
beschikken. In ons arsenaal hebben we wel nog de AVLB, een 26 m lange rijdende uitschuif-bare brug, die
werd gemonteerd op het onderstel van een Leopard-tank en waarmee waterlopen van 24 m breed kunnen
worden overbrugd. En verder beschikken we nog over Bailey-bruggen die thans beheerd worden door
Waterwegen & Zeekanaal maar waarmee wij op hun vraag geregeld bruggenbouw beoefenen.

-9Een deel van het materiaal dat thans door de Nederlandse Genie, compleet met boten, personeel en vlaggen
wordt uitgeleend, stond ook al op de lijst om afgevoerd te worden. Het is aan koning Willem-Alexander te danken dat
België er thans nog kan over beschikken. Bij de blijde intrede van de nieuwe vorst en zijn gemalin Maxima in
Amsterdam in 2013, moest uit veiligheidsoverwegingen een aantal waterlopen worden overbrugd om snelle
evacuaties te kunnen organiseren en hulpdiensten toegang tot de scène te verschaffen. De Nederlandse "genisten"
(Nederlandse geniesoldaten) hebben toen een deel van hun brugslagmaterieel uit de mottenballen gehaald om
aan het verzoek van de regering te kunnen voldoen. Enkele maanden later deed België daar zijn voordeel mee voor de
aanleg van de Vredes-brug over de Schelde.

Kostelijk manoeuvre
De brug, althans het 340 m lange vlottende gedeelte, wordt door wel een twintigtal vletten met bestendig
draaiende motoren bij eb en bij vloed op hun plaats gehouden. Tijdens de training in 2013 werd iets meer dan
15000 liter diesel verbruikt. Dat wordt dit jaar nog meer gezien de brug drie dagen operationeel zal zijn
tegenover slechts één dag vorig jaar. Een wel erg zware ecologische voetafdruk...
Als het tij keert wordt de brug volledig "gebroken" zoals dat heet in het jargon. Alle vletten met hun brugonderdeel
verlaten dan het gelid, varen een rondje om aan de andere kant van de brug opnieuw hun plaats in te nemen en ze
gaan dan opnieuw tegen de stroom in liggen malen die dan van richting is veranderd. Heel de operatie kan in
nauwelijks 20 minuten worden volbracht. Vletten die bij die gelegenheid ook moeten worden bijgetankt, doen er dan
circa één uur over. Dat bijtanken gebeurt met jerrycans op de vlot-brug aan de rechterover waar een tijdelijk
tankstation wordt ingericht.

Windkracht 6 bft wordt kritiek
Bij windkracht 6 beaufort en meer zal de brug waarschijnlijk ook moeten worden gebroken omdat de vletten dan niet
krachtig genoeg zijn om de brug tegen stroom en tegen wind in op haar plaats te houden.
Het kenteren van het getij, op het punt van hoogwater en op het ogenblik van laagwater, waarbij de stroomrichting
180° van richting verandert, duurt circa een half uur. Het is dan doodtij en dat is tweemaal per etmaal het
geval. In Antwerpen bedraagt het verschil in hoogte tussen laagwater en hoogwater 5 a 6 meter.
In afspraak met het Havenbedrijf en met de Schelde Coördinatiedienst wordt op die ogenblikken ook doorgang
verleend aan de scheepvaart. Het was immers geen optie om de scheepvaart gedurende drie dagen te stremmen, 's
Avonds zal de brug operationeel zijn tot middernacht. Daarna wordt ze onmiddellijk gebroken want om l uur 's
ochtends moet de Schelde vrij zijn voor de scheepvaart. Om 7 uur gaat de Schelde terug toe en om 7.30 uur zal
de brug terug operationeel zijn. En laat de vluchtelingen dan maar toestromen.
Tijdens de nacht worden de boten en pontons aangemeerd aan de aanlegsteiger van het Loodswezen op
Linkeroever. De schippers overnachten in tenten in de commandozone op LO. Op de boten is immers geen
slaapgelegenheid voorzien. De andere militairen slapen in de kazerne van het11de Geniebataljon in Burcht.

Aan
het
project
Vredesbrug ging twee
jaar voorbereiding en
planning vooraf. Het
proefproject werd vorig
jaar opzettelijk einde
september
gepland
omdat men dan gelijkaardige weers- en getijomstandigheden
kon
verwachten als dit jaar
begin
oktober.
In
oktober 1914 beschikte
het leger over 320
pontonniers voor de
opbouw, het onderhoud
en de bewaking van de
brug. In oktober 2014
wordt de job geklaard
door 210 geniaks (B) en
genisten (NL) samen. •
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Eerste Wereldoorlog
Na het binnenvallen van de Duitsers in België op 04 augustus 1914 in Luik en de inname van de
forten rond Luik op 06 aug trekken de Duitsers richting Antwerpen waarbij ze op een
verdedigingslinie stootten in Halen waar een heuse veldslag werd geleverd.

Slag der Zilveren Helmen
De Slag der Zilveren Helmen, geleverd op 12 augustus 1914, vond te Halen plaats. De Duitsers
hadden bij het begin van de Eerste Wereldoorlog de forten rond Luik veroverd en de Gete werd
door de Belgische legerleiding gekozen als natuurlijke verdedigingslijn om de opmars van de
Duitsers in noordelijke richting te verhinderen.
Op 11 augustus was de Belgische legerleiding ervan overtuigd dat de Duitsers, die in noordelijke
richting optrokken vanuit Sint-Truiden, Borgloon en Hasselt, Diest zouden bedreigen. Generaal
De Witte moest met een beperkte legermacht een linie die liep van Drieslinter tot Halen
verdedigen (14 km). 's Avonds, tijdens een vergadering in het café Oud Cortenaeken (dat nog
altijd bestaat) in Kortenaken overtuigden jongere officieren De Witte ervan zich te voet te
verdedigen omdat de Duitsers per Jagersbataljon over 6 machinegeweren (Maxims) beschikten.
In de morgen van 12 augustus ontving het hoofdkwartier van het Belgisch leger in Leuven via
telefoon en telegraaf berichten over het groot aantal Duitsers dat in de richting van Halen optrok
om daar via de brug de Gete over te steken. Men stuurde de 4e Brigade als versterking naar De
Witte.

Troepen
De Belgische en Duitse troepen die bij de slag betrokken waren bestonden uit de volgende
eenheden:


Belgische troepen onder bevel van generaal de Witte:
o 3e Cyclistencompagnie
o 4e regiment Jagers te paard
o 1e en 2e regiment Gidsen
o 4e en 5e regiment Lansiers



Duitse cavalerieregimenten onder generaal-majoor Georg von der Marwitz:
o 2e regiment Kurassiers
o 18e regiment Dragonders uit Mecklenburg
o 9e regiment Ulanen uit Pommeren
o 1e en 2e regiment Leibhuzaren
o 7e en 9e regiment Jagers
o 3e regiment veldartillerie

Eerste schermutselingen
Cyclisten van de 3e compagnie openden bij de Getebrug om 8u10 het vuur op een twaalftal
ruiters die van Herk-de-Stad richting Halen marcheerden. Van het twaalftal ruiters werden er 4
gedood en 2 raakten gewond. Ook werd één Duitser gevangengenomen. Het tweehonderdtal
Belgen, die intussen over twee Hotchkiss-mitrailleurs beschikten, installeerden hun verdediging
rond een (thans verdwenen) brouwerij maar werden, toen de Duitsers artillerie lieten
aanrukken, samen met een groot deel van de Halense bevolking verdreven. Pioniers
(genietroepen van de Cyclisten) dynamiteerden de brug die maar gedeeltelijk instortte waardoor
een duizendtal Duitsers Halen kon bezetten. Deze gemakkelijke overwinning was er mee de
oorzaak van dat de Duitsers later overmoedige cavalerieaanvallen zouden lanceren.
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Opstelling van de Belgische troepen
De Belgische generaal Proost had van De Witte de opdracht gekregen zijn Lansiers tussen het
bos van Loksbergen en de oostzijde van het dorp op te stellen. Hij was voorzichtig genoeg om
eerst het terrein te verkennen en merkte dat het terrein voor hem, richting Halen, zeer
onoverzichtelijk was en de Duitsers ongemerkt konden naderen. Hij verkoos zijn Lansiers op te
stellen bij een boerderij, de IJzerwinning, die het centraal punt van de verdediging werd en
waarlangs een weg liep van noord naar zuid. De 2e Gidsen posteerden zich ten noorden van de
Rohtemmolen; de 1e Gidsen meer naar het westen, aan de zoom van de nu verdwenen
Loksbergse bossen. Vier kanonnen van de bereden Artillerie, vlak achter de top van de
Mettenberg, bestreken het terrein tot Halen. Ook op de Bokkenberg was er Belgische artillerie
aanwezig. Cyclisten betrokken posities in Zelk.

De aanval
De Duitse cavalerie, overtuigd van hun superioriteit en met een verlangen om nog eens storm te
lopen, koos voor een regelrechte cavalerieaanval in de oude stijl, in galop en met getrokken sabel.
Toen het 17e en 18e regiment Dragonders Halen binnenreed ontstond er een concentratie van
Duitse troepen die plots door de Belgische artillerie onder vuur werd genomen. De eerste Duitse
stormlopen wilden met hen afrekenen.
Ondertussen waren de Cyclisten, die de brug over de Gete in Halen prijsgegeven hadden,
ontplooid op een plateau ten noorden van de IJzerbeek, tussen het vuur van de Duitsers in Halen
en de Belgische Lansierskarabijnen rond de IJzerwinning. Ze kregen de tijd niet om zich in te
graven en werden aangepakt door infiltrerende Duitse Jagers. Van de Cyclisten sneuvelden er 30
en meer dan 100 raakten gewond.
Tussen 13:00 en 14:00 zette een eskadron van het 17e Dragonders zich vanuit Halen in
beweging richting Zelk. Daar werden ze afgeslacht door de Belgen; tien paarden zonder ruiter
bereikten de barricade; Rittmeister von Bodecker, de eskadroncommandant, werd
gevangengenomen.

Nabeschouwing
De slag, alhoewel beperkt in omvang, wordt door historici beschouwd als de laatste grote
cavaleriecharge met de blanke sabel in West-Europa. Het was een tijdelijk succes voor het
Belgisch leger; het moest zich nadien snel terugtrekken op de vesting Antwerpen. Heinz
Guderian, een Duits generaal, wijdde er in zijn boek Achtung: Panzer! uit 1937 een heel
hoofdstuk aan om aan te tonen dat zelfs de meest dappere cavalerieaanval tot mislukken
gedoemd is als de vijand zich maar hardnekkig verzet met moderne vuurwapens.
Tijdens de slag sneuvelden 160 Belgen; de Duitse en Belgische cavalerietroepen verloren meer
dan 400 paarden. Aan de andere kant sneuvelden 140 Duitsers, 600 raakten gewond en meer
dan 200 werden gevangengenomen. De Belgische gesneuvelde soldaten liggen begraven op de
Belgische militaire begraafplaats van Halen.
De slag was ook de eerste actie waar de Rode Kruis Afdeling van Diest, opgericht in 1914 en een
van de oudste afdelingen van België, actief was. Meer dan 500 gewonden werden vanop het
slagveld afgevoerd naar Diest waar zowel Belgen als Duitsers in aparte zalen de nodige zorgen
kregen volgens de Rode Kruis principes
In de Engelstalige literatuur is deze slag bekend als de Slag bij Halen. De benaming "Slag der
Zilveren Helmen" gaat terug op het gelijknamige gedicht van August Cuppens, in 1914 pastoor
van Loksbergen. Deze naam, die ontleend is aan de hoofdbescherming van de Duitse kurassiers
die na de slag her en der opgeraapt kon worden, verwijst natuurlijk naar een vroeger conflict
waarbij men zich dapper teweerstelde tegen een buitenlandse invaller, de Guldensporenslag
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HITLERS VERGELDINGSWAPENS
De V3-HDP ‘Hochdruckpumpe’ (hogedrukpomp) Een superkanon…
De V3-HDP ‘Hochdruckpumpe”

De gedachte om een raket uit een kanon
te schieten leidde tot de
‘Hochdruckpumpe’ (HDP). Het
‘superkanon’ werd ontwikkeld door de
Saar-Röchling fabrieken. Het bestond uit
lange stukken loop met verschillende
zijtakken wat het gevaarte de vorm van
een vissengraat gaf. In de zijtakken, de
laterale kamers, zaten explosieven die het
projectiel bij het passeren van de kamers
een steeds grotere snelheid gaven. De
gemiddelde lengte van een HDP kanonloop was 45 meter. Als het projectiel de loop verliet was
de snelheid al opgelopen tot 1.500 meter per seconde. Het idee was niet nieuw. Reeds in 1918
was er door de Fransen een patent aangevraagd voor dit principe om tegen de Duitsers
ingezet te worden. Maar de ontwikkeling werd door de wapenstilstand van de Grote Oorlog
ingehaald. In 1940 vonden de Duitsers de Franse patenten. De hoofdingenieur August
Coenders van Röchling Eisen- und Stahlwerke werkte het idee verder uit.
In mei 1943 werd Hitler door Albert Speer op de
hoogte gebracht van een nieuw kanon dat granaten
van 140 kg over een afstand van 160 km kon
schieten. Er was berekend dat 50 van deze England
Kanone binnen een uur 600 granaten kon afvuren op
bijvoorbeeld Londen. Testen met een 2cm prototype
waren veelbelovend en er werd op een schietterrein
bij Hillersleben een testopstelling gebouwd voor een
15cm versie. Een tweede opstelling werd gebouwd
nabij Misdroy (het tegenwoordige Poolse
Miedzyzdroie). Ondertussen was er een nieuwe
codenaam voor het wapen gekomen: Tausendfüßler
(Duizendpoot).
Op de foto’s ziet u de proefstelling van de HDP in Misdroy.

Schematische voorstelling van de V3-HDP
lanceerinstelling bij Mimoyecques

V3-HDP basis Mimoyecques
Op zich was het idee voor de V3-HDP zo gek
nog niet. Maar voor een kanon met deze
afmetingen een mobiele versie produceren die
geschikt zou zijn om in korte tijd opgebouwd te
worden om op vijandelijke doelen te richten en
af te schieten was een ander paar mouwen.
Daartoe bleek het een erg onbeholpen wapen.
Toch werd er besloten dit wapen een
permanente basis te geven bij Mimoyecques
met enkel Londen als doelwit. Dit doelwit
zonder strategische waarde rechtvaardige niet
de enorme inzet aan materiaal en
manschappen om dit enorme ondergrondse
project te realiseren.
De groeve van Mimoyecques is te vinden tussen
Marquise en Guînes bij Landrethun-le-Nord,
vanaf de A16 bij afslag nr. 9
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V3-HDP basis Mimoyecques
Was alles nog steeds in een testfase, in Noord-Frankrijk was men reeds
begonnen aan een lanceerstelling ondergronds. In de zomer van 1943
werd door de Organisation Todt 5.000 man ingezet om Bauvorhaben
711 uit te voeren in de kalksteenheuvel bij Mimoyecques,… 160 km
van Londen. Binnen een jaar zouden vijf batterijen met in totaal 25
kanonnen van de HDP gereed moeten zijn. De lopen van deze
gevaarten zouden maar liefst 130 meter lang worden, waarvan 100
meter onder de grond. Alle schachten stonden onder een hoek van 50
graden.
Het complex had erg te lijden van de bombardementen door de
Geallieerden. Op 28 oktober 1943 was er het eerste bombardement,
gevolgd door aanvallen op 8 en 10 november. Tussen 19 maart en 27
juni 1944 werd het complex nogmaals tien keer bestookt
Mimoyecques na het
(waaronder 4 maal in juni).
bombardement van het 617
(*) De Tallboy, gemiddeld gewichtSquadron.
6.000 kg, was
een “aardbevingsbom” ontwikkeld door Barnes
Wallis, door de Britten ingezet in 1944. Ze werd
vervoerd door de Avro Lancaster
bommenwerper. Ze was bruikbaar tegen zwaar
versterkte constructies waarop de vroegere
kleinere bommen geen uitwerking hadden.
Een Lancaster bommenwerper laat een Tallboy (*) vallen
.
Toch verscheen in een rapport van 2 juni dat de eerste van de vijf lopen
vanaf 15 juli geplaatst zou worden.
Op 6 juli verschenen de Lancasters van het 617 Squadron boven het
complex en wierpen met precisie 16 Tallboy bommen af van 6.000 kg elk.
De schade was enorm en de ingenieurs twijfelden of het nog wel
mogelijk was om de zaak verder te ontwikkelen. Op 27 augustus wierp de
RAF nogmaals 800 ton bommen af en op 5 september bezette de
Canadese 3rd Division de ontruimde groeve.
Vandaag zijn de bomkraters
nog steeds zichtbaar.
De lanceerinstelling was na alle
bombardementen
volkomen
onbruikbaar geworden. Nadat de
Canadezen Mimoyecques hadden
ingenomen kreeg een groep onder
leiding van Colonel Sanders opdracht
om de basis te onderzoeken. Het
rapport was dat het een gevaar voor de De hoofdtunnel met links
De ingang van Mimoyecques.
toekomst zou kunnen vormen en dat een verbindingsgalerij.
het geheel vernietigd diende te worden. Op 9 en 14 mei 1945 werd
door de Royal Engineers op 36 verschillende plekken in totaal 36 ton aan explosieven
aangebracht. In de noordelijke ingang werd 8.000 kilo TNT geplaatst. De hierop volgende
explosie deed de tunnel over 150 meter instorten. Aan de zuidelijk ingang werd ‘slechts’ 4.000
kilo springstof geplaatst. De ingestorte hoeveelheid was van dien aard dat het niet al te veel
moeite koste deze ingang weer vrij te maken. Dit is dan ook de huidige ingang om het complex
te bezoeken.
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Aan de rechterzijde, tegenover de vierde galerij staat een opvallend
monumentje. Het is opgericht ter nagedachtenis aan Joseph P. Kennedy, jr.
die het leven liet tijdens een geheime missie tegen Mimoyeques.
Nog boven Engeland ging het mis. De ware toedracht zal nooit meer
achterhaald kunnen worden. Kennedy had juist de eerste radiografisch
bestuurde bocht gemaakt toen twee minuten later (tien minuten voor de
twee mannen de bommenwerper zouden verlaten) de bommenwerper
boven de Blyth Estuary explodeerde.
Van Kennedy en Lt. Wilford John Willy werd nooit meer iets
teruggevonden. Kennedy ontving postuum het Navy Cross en het
Distinguished Flying Cross.
Luitenant Joseph P. Kennedy Jr.

TER NAGEDACHTENIS
LT. JOSEPH KENNEDY
EN ZIJN BEMANNING VAN DE USAF
VERMIST OP 12 AUGUSTUS 1944
TIJDENS EEN BOMBARDEMENTSMISSIE
OP MIMOYECQUES

AAN

Lt. Joseph Patrick Kennedy, geboren op 15 juli
voorbestemd, in de ogen van zijn vader, om ooit
Verenigde Staten te worden.

1915, was
president van de

Een B-24J Liberator. Met een soortgelijk
toestel vloog Kennedy.

Overal in de tunnels en galerijen zijn nog
tastbare herinneringen te vinden aan de
inzet door de arbeiders. In de hoofdtunnel
zijn op enkele plekken verzamelde objecten
te zien. Meestal zijn dit restanten van
onduidelijke ijzeren objecten. Maar ook
Een van de enorme motoren die
voor stroom moesten zorgen

herkenbare stukken, zoals Jerrycans, Een luidspreker die ooit bevelen
en mededelingen schalde.
hakwerk-tuigen, stukken van bommen en
zelfs machines, zoals aggregaten. Erg ondoordacht zijn de hedendaagse,
door bezoekers, achtergelaten sporen, zoals de overweldigende hoeveelheid aan graffiti.
Overal met krijt gekalkte leuzen die dit monument triest ontsieren.
Het is een indrukwekkende installatie dat zeker een bezoek verdient mocht u in de buurt zijn.
Samen met Batterie Todt, Eperlecques en La Coupole in Wizernes wellicht de belangrijkste
overblijfselen van de Duitse bezetting in dit deel van Frank
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INSCHRIJVINGSFORMULIER KONINGSDAG
Koningsdag 15 november 2014
Naam :…………………………………………………………….
Straat :……………………………………………………………
Postnr :……………………………………………………………
Tel/GSM :………………………………………

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

Tafelgenoot :(één naam)………………………..
Aantal personen :………………..
Ik stort vóór 31 okt 2014 …… maal het bedrag van 39.€ 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 08 januari 2015
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 2015 betaald
Lidgeld 2015 betaald
Ik stort mijn lidgeld 2015 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
Of mailen naar albertjohn.verpoucke@telenet.be

-16HET BESTUUR VAN DE

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 li d 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

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

