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Beste vrienden,

-2Voorwoord.

Het is amper 365 dagen geleden dat ik jullie mijn beste wensen overmaakte.
Opnieuw wil ik dat met plezier doen als voorzitter. Maar beseffen wij wel hoe snel zo’n jaar
voorbijvliegt?
Blikken wij terug op 2016 met vreugde, met gemengde gevoelens of met treurnis over
hetgeen je overkwam of werd aangedaan. Zag je opnieuw kleinkinderen het levenslicht
aanschouwen, kon je teren op een jaar met immense genoegdoening, bleef je gezond of
werd je zowel fysisch als mentaal geraakt?
Feit is dat we ons lot niet in eigen handen hebben, iets waar we met ouder worden steeds
meer en meer rekening mee houden, soms moeten. Positief blijven is de boodschap, echter
rapper gezegd dan gedaan, maar optimisten hebben minder te lijden onder kwaaltjes eigen
aan elke leeftijd.
Dus niet afhaken, er bij blijven, tonen dat je er nog bent, doe iets, draai de dagelijkse sleur
of gewoontes even om, denk vooral aan de goede dingen, wees dankbaar dat je er nog bent.
Om het in militaire termen uit te drukken: kop omhoog en borst vooruit.
Beste wensen,
De Voorzitter

&&&&&&&&&&&&&&&&&
Secretariaat
Het lidgeld voor het jaar 2017 is onveranderd gebleven.
10 euro : voor effectieve leden (gehuwd of samenwonend).
10 euro : voor sympathiserende leden.
7 euro : voor partners van overleden leden.
Het lidgeld kan gestort worden op het rekeningnummer :
Iban : BE42 0000 1469 1254 – BIC : BPOTBEB1..
Bij P. KIMPE - J. Peurquaetstraat 18 b2 - 8400 Oostende

MEDAILLLE VAN DE ONDEROFFICIER.
Volgende leden komen in aanmerking voor het verkrijgen van de " Medaille van de
Onderofficier " in het jaar 2017:
911. TAELMAN Willy.
912. RAES Leo.
914. LINGIER Bart.
918. VAN DE VYVER Marc.
919. VAN den BERGH Luc.
Indien er leden zijn welke niet opgenomen zijn in deze lijst en toch denken in aanmerking te
komen voor deze medaille, gelieve dan contact op te nemen met het secretariaat.
De bovenvermelde leden zullen nog schriftelijk of liefst via e-mailadres verwittigd worden.
Gelieve eventueel het e-mailadres te laten geworden aan de secretaris.
BESTUURSLEDEN EINDE MANDAAT
DEWULF Etienne – PAUWELS Pierre – LASON Maurice.
Nieuwe leden voor het bestuur worden gezocht. Zij die hun kandidatuur voor het bestuur willen
stellen, moeten dit minstens 15 dagen vóór de algemene statutaire vergadering van 09 maart
2017 doen en dit schriftelijk richten aan het secretariaat ( art. 7.5 van de statuten): J.
Peurquaetstraat 18 bus 1, 8400 Oostende.
Er wordt tevens een reservevaandeldrager gezocht om de titularis Maurice LASON te
vervangen, bij zijn afwezigheid.
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KIMPE Pierre en HALLUMIEZ Claudine vierden op 08 oktober 2016 hun Gouden
Huwelijksjubileum.
VERLET François en LENAERT Claudine vierden hun vijftigste huwelijksverjaardag
op 08 oktober 2016.
Het koppel huwde op 08 oktober 1966.
TOP Etienne en KLAMER Inge vierden hun Gouden Bruiloft op 29 oktober 2016. Het
huwelijk greep plaats op 26 oktober 1966.
Hartelijke gelukwensen aan de jubilarissen vanwege het bestuur en de leden van de
K.M. der Ex-Onderofficieren, afdeling Oostende.
Overlijden.
VAN DEN BROECK Maria echtgenote van NEUS Renaat.
Langs deze weg, biedt de K.M. der Ex–Onderofficieren, afdeling Oostende haar innige
deelneming aan de familie.
Wijziging telefoonnummer
Nieuw Telefoonnummer vanaf 09 dec 2016 Marine Club Oostende 02-44 31163
Algemene statutaire vergadering 2017.
Agendapunten:
1. Opening vergadering en welkomstwoord door de voorzitter.
2. Eerbetuiging aan de overleden leden en partners.
3. Werkingsverslag – Overzicht dienstjaar 2016 door de secretaris.
4. Financieel verslag 2016 door de penningmeester.
Verificatieverslag door de revisoren rekeningtoezichters.
Ontlasting aan de penningmeester en de raad van bestuur.
Raming begroting 2017.
Aanstelling 2 nieuwe kascommissarissen boekjaar 2017.
5. Verkiezing conform statuten.
Bestuursleden einde mandaat: DEWULF Etienne - PAUWELS Pierre LASON Maurice.
6. Lidgeld 2018.
8. Vragen door de leden schriftelijk gericht aan het bestuur vóór 01 maart
2017.
9. Afsluiten algemene statutaire vergadering.

Uit Sympathie
van Haeren Robert
Voorzitter N.C.P.G.R. en N.V.V.I.
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Agenda.

Activiteiten in het jaar 2017
van de Koninklijke Maatschappij der
Ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht, afdeling Oostende.
1. Ledenvergaderingen.
De Ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht, afdeling Oostende vergaderen in principe op de tweede
donderdag van de maand, uitgezonderd juli, augustus en november, om 14.30 uur. De bijeenkomsten
gaan door in het “Koninginnehof” gelegen in het Maria-Hendrikapark. Wie het moeilijk heeft om naar
de vergadering te komen laat dat weten aan één der bestuursleden, die voor een gepaste oplossing
zullen trachten te zorgen.
Donderdag 12 JAN 2017.





verwelkoming door de voorzitter.
verslag en mededelingen.
Nieuwjaarsreceptie met grote tombola.
koffietafel en tombola.
Donderdag . 23 FEB 2017.





verwelkoming door de voorzitter.
verslag en mededelingen.
quiz allerlei - Willy De Love.
koffietafel en tombola.

Donderdag 09 MAR 2017.
 verwelkoming door de voorzitter.
 verslag en mededelingen.
 jaarlijkse algemene statutaire vergadering.
 koffietafel en tombola.
Donderdag 20 APR 2017.
 verwelkoming door de voorzitter.
 verslag en mededelingen.
 een wereldreiziger vertelt - Geert Van De Velde.
 koffietafel en tombola.

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 de
bingo. Leden worden gevraagd om zoveel mogelijk deel te nemen aan deze
ontspanningsnamiddagen.
2017.
09 JAN – 30 JAN – 20 FEB – 13 MAR – 24 APR – 15 MEI – 12 JUN – 03 JUL – 24 JUL –
14 AUG – 25 SEP – 16 OKT – 06 NOV – 27 NOV – 18 DEC.
3. Planning.
Bestuursvergaderingen 2017.
06 JAN – 03 FEB – 03 MAR – 07 APR – 05 MEI – 02 JUN – 01 SEP – 06 OKT – 03 NOV – 01 DEC.

Ledenvergaderingen 2017.
12 JAN – 23 FEB – 09 MAR – 20 APR – 11 MEI – 08 JUN – 14 SEP – 12 OKT – 14 DEC.
Vet gedrukt vallen niet op de tweede donderdag.
4. Koningsdag 2017.
Zaterdag 18 november.
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Schoolboeken en schoolreglementen.
Nu het nieuw schooljaar op 01 september op gang is gekomen worden ook
aan de nieuwe leerlingen (of hun ouders) schoolboeken en
schoolreglementen uitgereikt.
In het schoolboek van een Katholieke school, uitgegeven in 1960, bevond
zich voor de afdeling “huishoudkunde” voor meisjes onderstaand uittreksel.
Zo word ik een goede echtgenote.
Wanneer hij klaar is met eten, ruim de tafel af en doe snel de afwas.
Als je man vraagt om jou te helpen, wijs dan zijn voorstel af, want hij zou zich kunnen
verplicht voelen om het steeds weer te doen en na een zware dagtaak heeft hij geen nood
aan extra werk. Zet hem aan om zich aan zijn favoriete bezigheden te wijden. Toon je
interesse hiervoor zonder hem het gevoel te geven dat je op gelijke voet komt op zijn
gebied. Als je zelf kleine bezigheden hebt, doe ze zonder praten en storen, want zijn
interessepunten zijn meestal belangrijker dan die van de vrouw.
Uiteindelijk de avond
Breng het huis in orde zodat het klaar is voor de volgende morgen.
Denk er aan eventueel een ontbijt op voorhand klaar te maken.
Het ontbijt van je man is uiterst belangrijk als hij op een positieve manier zijn zware
dagtaak moet aanvatten.
Eenmaal dat jullie in de slaapkamer zijn aangekomen, maak je je klaar om zo vlug
mogelijk in bed te komen.
Niettegenstaande de vrouwelijke hygiëne een grote rol speelt, mag het niet de
bedoeling zijn dat uw man de rij moet doen om in de badkamer te komen, zoals hij moet
doen om zijn trein te halen. Zorg er echter wel voor dat je het beste voorkomen hebt als
je gaat slapen. Tracht een voorkomen te hebben dat innemend is zonder uitdagend te zijn.
Als je een nachtcrème moet aanbrengen of krulspelden, wacht tot hij slaapt, want het zou
hem kunnen ergeren bij het zien van een dergelijk schouwspel net voor hij slaapt.
Wat de intieme relaties betreft met je man.
Het is heel belangrijk je te herinneren wat jullie elkaar beloofden bij het huwelijk en
voornamelijk de belofte van gehoorzaamheid. Als hij van oordeel is onmiddellijk te willen
slapen dan zal het zo zijn. Te allen tijde word je geleid door de wil van je man en oefen je op
geen enkel moment druk op hem uit om hem tot een intieme relatie te stimuleren.
Als je man voorstelt te paren.
Aanvaardt met nederigheid, maar houdt steeds in het achterhoofd dat het plezier aan de
man is besteed en veel belangrijker is dan dat van een vrouw. Als hij zijn orgasme bereikt,
is een beetje gekreun van jou kant niet misplaatst, integendeel het zal hem overtuigen dat
jij er ook plezier aan hebt beleefd.
Als je man minder normale handelingen voorstelt.
Gedraag je gehoorzamend en lijdzaam maar geef je eventueel ongenoegen aan door
een stilzwijgen. Het is waarschijnlijk dat je man onmiddellijk zal inslapen. Breng je kledij
weer in orde, breng je schoonheidsproducten aan, alsook je haarverzorging.
Nu mag je de wekker zetten.
Om zeker even voor je man op te zijn in de morgen. Zo kan je hem een kop thee
maken tegen dat hij wakker wordt.
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Daguitstap naar Nieuwpoort op 06 oktober 2016.
De Belgische kust mocht deze zomer, dankzij het mooie weer, volgens de kranten
meer dan 6 miljoen dagtoeristen ontvangen. Daarnaast heb je ook nog het
verblijftoerisme. Gezien er ook dagen zijn waarbij het weer minder
strandactiviteiten toelaat, moet er langs de kust toch meer te zien zijn dan het strand
en de zee. Waarom lange busreizen maken als er aan je voordeur ook veel te
bezoeken valt en bezienswaardigheden aanwezig zijn? Met deze gedachte in het
achterhoofd werd geopteerd om een daguitstap in eigen streek te organiseren.
Gezien de herdenkingen aan de Eerste Wereldoorlog in onze streek en het nieuw
bezoekerscentrum “Westfront” te Nieuwpoort reeds een tijdje in de belangstelling
staat, werd beslist om het te bezoeken.
Een tweede aangeprezen plaats was de vismijn waar geleide bezoeken mogelijk zijn.
Na de nodige contacten te hebben gelegd met de toeristische dienst, bleek er een
hindernis te zijn voor het ondernemen. Beide plaatsen kunnen enkel bezocht
worden door groepen met een erkende gids en deze mogen slechts 25 personen per
gidsbeurt begeleiden. Gezien de laatste jaren slechts een dertigtal personen aan de
jaarlijkse uitstap deelnamen, werd toch voor deze optie gekozen.
26 personen hadden zich voor de daguitstap ingeschreven. Vanuit Oostende hadden
velen de verplaatsing gedaan met de kusttram welke praktisch aan de vismijn halte
houdt, anderen verkozen toch de auto te gebruiken. De eerste bestemming van ons
bezoek was de visveiling. De gids begroette ons op de afgesproken plaats.. In de
verkoopzaal werd plaatsgenomen op de vishandelaarsplaatsen achter de
beeldschermen waarop zij hun aankopen doen. Een vakkundige uitleg werd
verstrekt door de veilingmeester. Eerst werd een promofilm over de Noordzeevis
getoond.
De drie vismijnen aan de Belgische kust Zeebrugge - Oostende en Nieuwpoort
vormen nu één geheel en de veilingen lopen op hetzelfde ogenblik. Dit betekent dat
de aanwezige handelaars in Nieuwpoort ook vis kunnen kopen in de andere
vismijnen. Het hele systeem is gedigitaliseerd en computergestuurd wat deze vorm
van verkoop mogelijk maakt. Het Nieuwpoorts dialect van de veilingmeester met
zijn humoristische benadering van de uitleg, werd door de aanwezigen bijzonder
gesmaakt. Op twee zitplaatsen waren de schermen geactiveerd voor een simulatie
van de verkoop. De uitleg over de informatie op het grootscherm was duidelijk en
veel omvattend, waardoor de handelaren geen kat in een zak kopen, maar wel
dagverse Noordzeevis. De startprijsbepaling gebeurt door de vismijn en de klok
draait in tegenwijzerzin met dalende prijs. De handelaar drukt af op de prijs welke
hij wil betalen voor de aangeboden waar. Dit gaat zo verder tot alle vis verkocht is.
De niet verkochte vis wordt vernietigd. Daarvoor krijgt de reder een kleine
vergoeding uit een fonds die door 1% van de verkoop wordt gespijsd. Het bezoek
aan de visveiling wordt in de uitleg over de vismijn beschreven als een activiteit van
30 min. Maar vragen uit het publiek beantwoordde de veilingmeester met alle
plezier, waardoor ons verblijf in de veilingzaal tot één uur uitgroeide.
Het volgend onderdeel van het bezoek was het gebouw zelf met zijn activiteiten,
waaronder de garnaalsorteermachine en alles wat er betrekking mee heeft. Het
leven van de vissers op zee, de soorten vis en hoe verse vis herkennen. Alhoewel ik
merkte, dat de Oostendse vrouwen daar wel perfect van op de hoogte waren. Tijdens
de uitleg buiten langs de kade speelde de koude wind ons wel parten. Op aanvraag
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ons naar het warm restaurant te begeven.
Na de lunch was de volgende afspraak om 14.00 uur in het interactief
bezoekerscentrum “Westfront”, waar een gids ons alle uitleg over de belangrijke rol
dat het sluizencomplex ,de “Ganzepoot” genaamd, met z’n 6 waterkanalen in de WO
I heeft gespeeld.

De gidsbeurt omvatte drie luiken, met als eerste de rondgang buiten, met als thema
de rol van het sluizencomplex tijdens de onderwaterzetting. Nadien een bezoek aan
het bovenste deel van het Albert I-monument, om te genieten van het panorama van
de kust en de polders van de Westhoek. Om te eindigen in de museumruimte waar
je de onderwaterzetting van de IJzervlakte van A tot Z kan beleven, die in oktober
1914 de Duitse opmars kon stuiten. Een verhaal over de kracht van het zeewater en
het slim dirigeren van de sluizen en de sassen. De controle van de hele
waterhuishouding, het draineren van het oppervlaktewater en de herstellingen van
de oorlogsschade stonden al die jarenlang onder de leiding van Kapiteincommandant Robert Thys met zijn speciaal daarvoor opgerichte compagnie van
“Sapeurs-Pontonniers”. De planning en uitwerking is uiteraard op het actief van het
leger toe te schrijven, met enkele sleutelfiguren als Nuyten, Umé en Thys. Maar de
zo noodzakelijk detailinformatie en de aanzet voor de praktische uitvoering kwam
van twee burgers, het brein Karel Cogge uit Veurne en de uitvoerder Karel Geeraert
uit Nieuwpoort. Een hoogtepunt van het bezoek was zeker de projectie van het tot
leven gewekte IJzerpanorama, oorspronkelijk een schilderij van 115 m lang en 15 m
hoog.
Het was weer een dag om nooit te vergeten. Uit de opgedane kennis kunnen we
onthouden dat er door de stad Nieuwpoort ook een arrangement aangeboden wordt
waarbij de aanvoer, het lossen, het sorteren, de verkoop en het bewerken van
dagverse vis kan meegemaakt worden. Waarna deze verse vis ook kan genuttigd
worden in een plaatselijk restaurant. Een mogelijke uitstap voor volgend jaar?
Anderzijds was er ook het besef dat er in onze onmiddellijke omgeving zoveel te zien
is wat een bezoek waard is.
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Ledenvergadering 22 september 2016.
Op deze eerste ledenbijeenkomst, na de zomerpauze, waren 42 personen aanwezig. Om
14.30 hr werd door onze feestleider Albert-John Verpoucke de vergadering geopend met
een welkomstwoord en een ogenblik stilte voor onze overleden leden. Geen gastspreker
deze namiddag, maar Showtime voor de leden. Gebracht door de showgroep “De
Schelpe” en gepresenteerd, gedirigeerd en uitgevoerd door onze voorzitter met zijn vooral
vrouwelijke teamleden.
Deze Oostendenaars brachten dan ook
een programma volledig gewijd aan de
zee. Enkele bezoekers hadden zelfs hun
vaste zitplaats verlaten en ergens
plaatsgenomen, om zeker niets van het
spektakel te missen. Vol belangstelling
luisterden de aanwezigen, hoe de
artiesten beurtelings hun liedjes
brachten. Soms in het mooi Nederlands,
maar ook in het onmiskenbaar Oostends
dialect.
Een boekje met de liedjesteksten werd onder de
aanwezigen verspreid, om de vrolijke deuntjes
te kunnen meezingen. Wat dan ook gebeurde
zoals je ziet op de foto hiernaast. Waar de leden
hun blikken aandachtig op de tekst richten. De
liedjes, allemaal zee, haven en visserij
gebonden, werden visueel op een scherm
voorgesteld en daar kon ik de volgende namen
noteren van de artiesten. Eddy - Rita – Nicole –
Arlette – José – Jeannine – Ginette – Georgine
– Liliane en maar hopen dat ik er geen vergeten
ben.
De zangeressen, allen gezegend met
een hemelse stem, zongen zoals de
engelen. Ze brachten liedjes zoals “
Vissers van Capri”, “Westenwind” in
het mooi Nederlands en dan “Bie us an
t’zeetje” in het dialect, wat de
aanwezige Oostendenaars dan aanzette
om uit volle borst mee te zingen. De
liedjes van Lucy Loes “ M’n
zeekapiting – M’n vintje komt noar uus
– Op de vissemarkt zien ‘k ik geboren",
mochten zeker niet ontbreken op hun
palmares, want deze meezingers
brachten ambiance in de zaal.
De muzikale omlijsting werd door twee gitaren, een keyboard en een elektronische
geluidsinstallatie verzorgd.
Rond 16.00 hr was de show voorbij. We kunnen niets anders dan een dikke proficiat
wensen aan de uitvoerders. Het was een prachtige shownamiddag.
De traditionele tombola sloot de namiddag af.
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Verslag ledenvergadering 13 oktober 2016.
Voor deze ledenvergadering was een quiz voorzien met Robert Dhondt. 42 leden
waren aanwezig. De voorzitter sprak een welkomstwoord en vroeg één minuut stilte
voor de overleden leden.
Na voorstelling van de organisator Robert Dhondt, nam deze het woord en gaf de
nodige uitleg over het verloop van de quiz. De vragen zouden op het scherm
geprojecteerd worden, zodat geen vragenlijsten onder de aanwezigen moesten
verdeeld worden. Na enkele pogingen en problemen met het instellen van de PC en
beamer, slaagden enkele computerfreaks er toch in om een beeld op het scherm te
toveren. Voor de quiz werden ploegen gevormd ,die samen konden overleggen om
het juiste antwoord aan te duiden. Negen ploegen werden gevormd om de
kennisstrijd met elkaar aan te gaan. De messen werden gescherpt en de strategieën
werden besproken.
Er werd telkens een ronde gespeeld met tien gevarieerde vragen. Iedere ploeg kreeg
10 minuten voor overleg met de ploegleden om de juiste antwoorden te geven. Na
elke beurt en afgifte van het vragenblaadje werden de juiste antwoorden bekend
gemaakt. Zo kon men zelf nazien waar er fout werd gegokt, op een vraag waar geen
zekerheid over het antwoord bestond binnen de ploeg. Vijf ronden werden gespeeld.
Ook ontbraken illustraties waardoor de vraag niet kon beantwoord worden. Ook bij
nazicht van de PC de volgende dag, bleven deze foto’s onvindbaar. Zeker één van de
vele PC-mysteries waar we soms mee te maken hebben.
De foto’s zijn ondertussen
terecht en voor de deelnemers
aan de quiz, ziet ge, op de
afbeelding, de verdwenen
salade.
Ondertussen is het ook
duidelijk dat men op een PC
enkel bestanden kan bekijken
wanneer ook op de PC het
programma waarmee de files
gemaakt zijn aanwezig is. Een
les voor de toekomst om de
nodige vragen te stellen en
afspraken te maken met de
quizmaster.
Er heerste een gezonde
competitiegeest
waarbij
gefluister en afschermen van
de genoteerde antwoorden duidelijk merkbaar waren.
Na deze leerrijke namiddag werd de succesvolste ploeg met een kleine attentie
beloond en de organisatie bedankt met het traditioneel geschenk. De succesvolste
ploeg was de nummer 7, bestaande uit François Verlet, Claudine Lenaert en John
Verpoucke, die met een score van 33 op 50 de eerste plaats behaalden.
Na de tombola kon iedereen met een zak vol nieuwe kennis en eventueel een
tombolaprijs rond 17.00 uur huiswaarts keren.
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19 NOVEMBER 2016 KONINGSDAG.
Aan deze feestmaaltijd, ter gelegenheid van Koningsdag en het 130-jarig bestaan
van onze vereniging, namen 74 personen deel. Maurice Lason ontving dit jaar de
gasten. Een taak dat hij zeer ter harte nam.
Dit jaar verzamelden de deelnemers in de grote zaal van het Koninginnehof, waar
reeds van een eerste aperitief werd genoten. Bij het weerzien van vrienden en oudcollega’s merkt men de uitbundigheid en blijdschap.
Om 12.45 uur werd plaats genomen aan tafel. Om verschillende redenen waren er
geen delegaties aanwezig uit Brussel, Kortrijk en het Franse Rijsel. Na het
welkomstwoord door de voorzitter en een één minuut stilte voor onze overleden
leden, werd de telegram gericht aan het Vorstenhuis voorgelezen door de
feestleider. Aansluitend werd de toast gebracht aan Z.M. de Koning, gevolgd door
het spelen van het Vaderlands lied.
De lekkere maaltijd werd aangevangen met
een aperitief en hapjes, aangeboden door het
Koninginnehof. Ondertussen werd de dans
geopend door de ondervoorzitter Raymond
en zijn charmante dame Georgette.
Daarna werd een waaier van gerookte zalm,
heilbot, paling met een kleurig slaatje en dillevinaigrette geserveerd.
Het varkenshaasje met een sausje van
oesterzwammen op een bedje van prei en
dennenaardappelen volgden als hoofdgerecht.
Tiramisu met rode vruchten en een mokka met
koekjes sloten de maaltijd af.
Bloemen
werden
"zoals
gewoonlijk"
overhandigd door feestleider John aan de
echtgenote van de uitbater. Dit als waardering
voor de steun welke we het ganse jaar door
krijgen voor de puike organisatie van onze
maandelijkse
bijeenkomsten
en
ons
feestbanket.
Na de maaltijd was de dansvloer onder
leiding van de DJ steeds goed gevuld. Een
muzikale
tussenkomst
door
onze
voorzitter mocht ook niet ontbreken. Rond
18.15 uur werd de muziek beëindigd. Het
was tevens het einde van dit aangename
herfstdagbanket. Alle deelnemers konden
tevreden huiswaarts keren met de
gedachte aan Koningsdag volgend jaar.
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Vrijdag 6 maart 1987: dertig jaar geleden, een dag die niet snel vergeten zal
worden. De Britse ferryboot Herald of Free Enterprise (7.951 Brt.) van rederij
Townsend Thoresen vertrok onder bevel van kapitein David Lewry, iets na 19.00 uur,
van de ligplaats in de Binnenhaven van Zeebrugge. Tijdens deze routine-overtocht
naar Dover waren er ongeveer tachtig bemanningsleden en vierhonderdtachtig
passagiers aan boord, evenals zevenenveertig vracht- en tachtig personenwagens. Het
was koud. Er stond een zwakke noordoosten wind. Nét buiten de pieren op één mijl
van Zeebrugge rolde een hoge golf door de boegdeuren naar binnen en kapseisde het
132 meter lange schip over bakboord. Tot zeeniveau liep het roll on - roll off schip vol
water. De Herald rustte in ondiep water op de zeebodem.
Opvarenden kwamen in het 3 a 4 graden koude water. Alle verlichting viel uit en er
ontstond een gigantische paniek. Als oorzaak van de ramp werd vermeld dat de
Herald of Free Enterprise uitvoer met de buitenste en binnenste boegdeuren open;
dit door nalatigheid van één bemanningslid en géén controlemogelijkheid op de
brug. Verder werd de lading nooit zeevast gezet en konden de circa l. 100 ton
voertuigen makkelijk schuiven. Ook waterdichte schotten ontbraken, zodat
binnendringend water voor verlies van de stabiliteit zorgde.
Tientallen schepen snelden toe naar de plaats waar de zwaarste scheepsramp in de
westerse wereld na de Tweede Wereldoorlog had plaatsgevonden. De sleepboot
Fighter vertrok vanuit Vlissingen en Van den Akker's Deurloo (2) en Onrust volgden.
In de Wielingen gingen zij, net als veel andere schepen en hun bemanning, met
schijnwerpers op zoek naar slachtoffers. De Zeebrugge I kwam met duikers van de
Nederlandse, Belgische en Britse marine. Honderden mensen waren in touw om
drenkelingen, gewonden en overledenen van het rampschip af te halen. Zaterdag
om 5.30 uur werden de zoekacties gestaakt.
Voor de berging van de veerboot werd een samenwerkingsverband aangegaan
door Smit-Tak uit Rotterdam, Bergingsbedrijf Van den Akker, de Tijdelijke
Vereniging Bergingswerken en de Unie van Redding- en Sleepdienst. In maart
troffen zij voorbereidingen voor het rechtopzetten van de ferry, waarvoor o.a.
zestien palen in de zeebodem geheid werden. Deze 30 meter lange palen staken 17
meter in de zeebodem en dienden om de Takheave 31 en 32 houvast te geven om
trekkracht uit te kunnen oefenen. Een oliescherm en een vangnet werden rond het
schip aangebracht, om alles wat er uit zou spoelen op te vangen.
In de tussentijd was de Herald dieper in de bodem gezakt. Maar alles gereed voor
het karwei onder leiding van Christian de Block (U.R.S) en Hans Walenkamp (SmitTak). Op 7 april 1987 werd de Herald of Free Enterprise rechtgetrokken door de
bokken Taklift 4, Taklift 6, Norma en de twee Takheave pontons. Het wrak werd
drijvend gekregen en leeggepompt.
Veel slachtoffers moesten nog geborgen worden. Het coördinatiecentrum in
Zeebrugge had voor een ponton en helikopters gezorgd. Met windkracht 4 Beaufort
kon er van hun planning echter niets terechtkomen. Kapitein Frans Meijer en zijn
bemanning werd gevraagd de trieste klus op zich te nemen. Meer dan honderd
lichamen hebben zij met de kraan van de Deurloo van het rampschip getakeld. Van
de rederij kregen de bergers van de Deurloo later een bedankje, één regel groot!
Op een bedankje zaten zij niet te wachten. Thuis bij hun eigen gezinnen moesten
zij deze afschuwelijke ramp verwerken: al die doden... ook baby's, peuters...
Nooit kunnen zij die beelden nog vergeten!
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naar Reparatiewerf Scheldepoort in
Vlissingen-Oost gesleept. Op 5 oktober
1987 vertrok de Liberiaanse sleepboot
Markusturm uit de Sloehaven met
bestemming Turkije. Zij had de
dubbelsleep Flushing Range (ex. Herald)
en Gaelic Ferry.
Na het onnoemelijke leed dat zovele
gezinnen leden door verlies van
familieleden, restte nu de rederij en De Herald of Free Enterprise op
verzekeringen een prijskaartje hieraan
te
hangen.
Zij
bepaalden
een transport naar Scheldepoort.
schadevergoeding aan de nabestaanden
van de ongeveer honderdzeventig passagiers en bemanningsleden die overleden
waren. Aangezien niemand ooit deze catastrofale ramp vergeet beperken wij ons
tot dit beknopte relaas.
Albert Teunissen, o.a. 16 jaar schipper geweest van het bergingsvaartuig Ary,
schreef:
Een man mag niet huilen, een fabel der mensheid,
gebracht door een lied
terwijl je werk, je soms brengt, zoveel verdriet.
De kerels die bij nacht en ontij sjouwen
op de plaats waar het is gebeurd,
waar 't schip door storm met vrouw en kinderen
ten onder is gesleurd.
De mannen van de berging, die daar ploeteren
en vloeken met 't zware materiaal, dat is hun
brood,
die weten als 't wrak wordt geborgen, zij staan
in 't aangezicht van de dood.
Het ernstig beschadigde schip.
Dan zie je die grote kerels in het wrak zoeken
naar hen die er moeten zijn.
Naar die vrouw en die kinderen, dat doet pijn.
Ja, een man mag niet huilen, maar zie ze staan,
in zand en modder vinden wij hen die mee ten onder zijn gegaan.
Ben je dan geen man, als je stil moet huilen bij hetgeen je ziet?
Kom nou, ook in ons hart is dan veel verdriet.
Een man mag niet huilen, nou geloof mij, de werkelijkheid is anders,
wij hebben meer dan eens gestaan, vuil, bemodderd, gebroken met,
zonder schaamte, de ogen nat van de traan.
Een ramp zoals van de Herald of Free Enterprise is helaas al meer voorgekomen. Het
Duitse zeilschip Wilhelmsburg (1.800 ton) verging in 1863 waarbij ongeveer
tweehonderdnegentig mensen - landverhuizers op weg naar Australië - het leven
lieten. Op 21 februari 1907 verging tijdens een zware noordwesten storm het
Britse passagiersschip Berlin (1.757 ton) op de Nieuwe Waterweg. Circa
honderdnegenentwintig mensen overleden. En nog niet zo lang geleden op 28
september 1994, zonk de veerboot Estonia (21.794 Brt.) van de Est Line op haar
reis van Tallin naar Stockholm, na verlies van haar boegdeur, in de Baltische Zee
met negenhonderdtwaalf overledenen als gevolg.
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De operator-SF.
Wat is het profiel van een Special Forces Operator? Welke kwaliteiten heeft iemand nodig om in de
opleiding Special Forces te slagen? Twee vragen waar het moeilijk is om een kant-en-klaar
antwoord op te geven.
Wat alle kandidaten-Special Forces Operator, die de lange en uitdagende opleiding aangingen en tot
een goed einde brachten, gemeenschappelijk hebben en typeert is een sterke wil toewijding en ambitie.
Het uiteindelijke doel van de opleiding Special Forces
Operator is die mensen te selecteren die mentaal sterk
staan, die zowel zelfstandig als in team kunnen
functioneren en die grote hoeveelheden informatie onder
zware fysieke druk kunnen verwerken. Het opereren in
moeilijke, geïsoleerde omstandigheden vereist een stabiele
en weerbare geestelijke ingesteldheid en voldoende
maturiteit.

Uiteraard
is
fysieke
weerstand
en
uithoudingsvermogen een absolute must. De
combinatie van een uitstekende fysieke conditie,
een uitzonderlijke gedrevenheid en motivatie
zorgen voor de nodige bagage om opdrachten uit
te voeren, die zowel op fysiek als psychologisch
vlak ver boven het gemiddelde van de
conventionele militair liggen.

Boven op deze fysieke en mentale kwaliteiten is
er eveneens nood aan voldoende cognitieve
vaardigheden en intelligentie om de uitgebreide
waaier aan technische en gespecialiseerde
vaardigheden, die eigen zijn aan de job, onder
de knie te krijgen. De hoge graad van paraatheid
en de korte inzettermijnen van de Special Forces
Group vereisen van elk individu voldoende
beschikbaarheid, flexibiliteit en aanpassingsvermogen.
Samenvattend kunnen we stellen dat een Special Forces Operator kan omschreven worden als de
Self-Disciplined, Auto-Motivated, Quiet Professional. Zij die uiteindelijk deze doorgedreven vorming
tot een goed einde brengen zullen deel uitmaken van een hechte kleine familie waar vertrouwen en
kameraadschap centraal staan.

Plaine Sapin.
In 1991, op initiatief van de tiende Korpscommandant, Majoor J. Deslee en door het Comité de la Plaine
Sapin, vond een verbroedering plaats tussen het Geheim leger en de Cie GVP.
Elk jaar in september heeft dit treffen in de streek van Somme-Leuze plaats. Somme-Leuze is de plaats
die tijdens de oorlog dienst deed als droppingzone. Deze apolitieke, patriottische en pluralistische
herinneringsplechtigheid die gehouden wordt, is een hommage aan de glorierijke operationele
voorgangers .Sinds 2000 neemt een oud-SAS of SOE agent het peterschap waar over de jonge SFploegmaten vanaf het einde van zijn opleiding en overhandigt hem zijn zo gegeerde brevet.
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HOOFDT Siegfried ADC b.d. ,lid van de
Compagnie GVP/ESR van 1963 tot
1971, waar hij actief ploegadjunct en
ploegoverste was. Hij werd peter
van de nieuwe lichting Operator
Special Forces. Van de 50
geselecteerde kandidaten slaagden
er uiteindelijk 10 in deze loodzware
opleiding.

GVP
Gespecialiseerde
Verkenningspatrouilles.

GVP was in de eerste plaats getraind
tegen het WARSCHAUPACT.
Daarom waren alle opleidingen en te
volgen cursussen gericht tegen een mogelijke aanval uit het OOSTEN.
Drie onderofficieren, waaronder Siegfried HOOFD, hebben zelfs een cursus gevolgd over het
Warschaupact bij de “ BUNDES NACHRICHTEN DIENST “ op de BND-school te BADEMS. Een cursus
onder andere inzake politiek, herkenning en samenstelling gevechtseenheden, infiltranten en
sabotagemethoden.
“ STAY BEHIND “. Hun voornaamste opdracht was bij een aanval uit het OOSTEN, ploegen planten
op voorheen geplande plaatsen. Eens de vijand voorbij na 1 à 2 dagen, beginnen met doorgeven
van inlichtingen.
Dit voor minimum 10 dagen, dan……??
Daarom hebben ze ook eens een training gedaan van aan het IJZEREN GORDIJN tot aan de
Belgische grens. 18 dagen slechts met 4 man door bossen en velden, geen bruggen, altijd door het
water, behalve de RIJN met roeibootje.
50 % is aangekomen . Onderweg waren alle eenheden vijand, alsook de burgers.

Een oud-strijder aan het woord.
Tijdens WO II waren wapens en apparatuur nodig om te voldoen aan alle taken voorbehouden voor
groep 4. Ook naburige groepen en groepen in de stedelijke centra hadden wapens en apparatuur nodig.
Vooral dankzij de R.A.F. en mijnheer STASSE uit Brussel die de contacten onderhield, was de ontvangst
van parachutages een succes. Een ploeg van een twintigtal mannen, gehard, vastberaden en vindingrijk
werden geselecteerd om voor de opvang van de luchttransporten te zorgen. Dit ‘ontvangst’ Comité bezat
drie droppingzones , de "Plain Sapin" tussen Bonsin en Petite-Somme, de “Plain-Syringa” tussen
Enneilles en Somme-Leuze en de "Plain-Ulex"tussen Bois-Borsu en Avins in Condroz. Sinds 5 april
1944 , eerste parachutage van 2 agenten en materiaal en op 30 april 1944 tweede sprong van twee agenten
en materiaal, volgden nadien nog vele sprongen tot de bevrijding. Dit team, gesplitst in augustus 1944,
zal het grootste aantal luchttransporten van België op zijn naam schrijven. Merk op dat op "PlainSyringa" de missie 'Brutus' op 1 september aanvang nam. Het omvatte de Britse majoor Fraser,
afgevaardigde van het HK Interallied Forces, Luitenant Charles Mathijs en twee onderofficieren
Constant Barette en Marcel Demery. De groep maakte contact met Luitenant Pierre Dambois van “Zone
V”, commandant van het gebied en de volgende dag met de zone “Grote Bastin”.
De Special Forces Group heeft een traditie die start in januari 1942 tijdens WO II waarvan de
geschiedenis hier volgt.
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de eenheid "Belgian Independent Parachute Company" genoemd en bevolen door Kapitein E.
BLONDEEL, die de gekwetste Commandant J. THISE vervangt.
Op 04 februari 1944, wordt de eenheid aangehecht bij de Special Air Service Brigade en krijgt een
nieuwe naam: Belgian SAS Squadron. De SAS zullen 14 operaties achter de vijandelijke linies uitvoeren,
in Frankrijk, in België en in Nederland. Omgevormd tot SAS eskadron op gepantserde jeeps, voert de
eenheid opdrachten uit in de Belgische Ardennen vanaf december 44. Ondertussen gegroeid tot SAS
regiment, zullen ze deelnemen vanaf april 45 aan de campagnes in Nederland en Duitsland. Na de
wapenstilstand, neemt het regiment deel aan "counter intelligence" opdrachten die bestonden uit het
opsporen en aanhouden van ex-nazi’s en oorlogsmisdadigers.
1955 : Oprichting van de SOE (Speciale opsporingseenheid). De eenheid omvat ploegleden ontsproten
uit alle specialiteiten van de Landmacht en tevens radio-operatoren. Aangehecht bij het 1(BE) Corps,
wordt ze bevolen door Kapitein J. BYL.
1961 : De Compagnie GVP/ESR wordt officieel opgericht en
Major R. TAGNON wordt als eerste Korpsoverste aangesteld.
De compagnie bestaat in een eerste tijd, uit interwapen
ploegleden (niet Para) die ten voordele van de divisies werken
en van een detachement Paracommando’s die kunnen worden
ingezet
ten
voordele
van
het
1(BE)
Corps.
Deze compagnie wordt achtereenvolgens gestationeerd in :




WEIDEN van 01.09.61 tot 02.07.69.
EUSKIRCHEN van 02.07.69 tot 15.09.76.
SPICH van 15.09.76 tot haar ontbinding op 30.06.94

Tengevolge van de herstructurering van de
strijdkrachten zal eerst een peloton, dan later een
detachement LRRP (Long Range Recce Patrol) de
opvolging van de 1 Cie GVP verzekeren. Dit
detachement zal bestaan uit 4 ploegen van 4 man en
maximaal 30 man omvatten. Het Det LRRP wordt
aangehecht aan de Paracommando brigade en in
HEVERLEE gestationeerd tot zijn ontbinding in april
2000.

April 2000 : oprichting van de Compagnie Special
Forces in de schoot van het 3de Regiment Lansiers
Parachutisten en verhuis naar FLAWINNE. Deze
compagnie vervangt één van de twee
verkenningseskadrons op jeep.
Februari 2003 wordt het 3de Regiment Lansiers
ontbonden in het kader van het plan 2015 en wordt
de eenheid opnieuw onafhankelijk. De Special
Forces Group wordt rechtstreeks aangehecht aan
de LANDCOMPONENT. In de toekomst zal ze 11
ploegen van 6 ploegmaten opstellen om op twee
operatietheaters te worden ingezet. In het totaal zal
de eenheid bestaan uit 115 personen.
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KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER EX-ONDEROFFICIEREN
BAROEN André
H Conscienceplein 1
COENYE Eddy
Nieuwlandstraat 27
VAN LOOCKE Raymond
Taboralaan 124
VERPOUCKE Albert-John
Nieuwpoortsesteenweg 571
bus 3-2
DEWULF Gilbert
Slachtersstraat 2, bus 0201
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

VAN OOSTENDE
059/70.89.22
Voorzitter ter Ere
-168400 Oostende
059/51.30.41
Voorzitter
8400 Oostende
eddy.coenye@skynet.be
059/32.32.07
Ondervoorzitter
8400 Oostende
rayvanloocke@skynet.be
059/50.35.47
Ceremoniemeester/feestleider
8400 Oostende
albertjohn.verpoucke@telenet.be
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

Bestuurslid
gilbert.dewulf@telenet.be
Vaandeldrager
Lason_maurice@hotmail.com
Penningmeester
pierre.kimpe@telenet.be
Bestuurslid
e_dewulf@skynet.be
Bestuurslid
Secretaris / 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 ExOnderofficieren, afdeling Oostende.
Vraag het formulier "Aanvraag tot Lidmaatschap" aan het secretariaat,
secretariaat@ex-ooffr.be, bij één der bestuursleden of via internet http://www.ex-ooffr.be
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).
-10 euro: voor sympathisanten.
- 7 euro: voor partners van overleden leden.
Secretariaat:
K.M. der Ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht, afdeling Oostende.
Jules Peurquaetstraat 18 bus 1, 8400 Oostende.

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

