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Mot de la Rédaction
Vous avez le n° 119 de notre revue ARES en main, et vous devez être étonné par sa minceur.
Nous tenons à vous en fournir l’explication :
- nous comptions publier un long article relatant le Congrès CIOR-CIOMR-NRFC qui s’est tenu
à Gand du 2 au 6 août, mais les délais qui nous sont imposés par La Poste d’une part, et le
repos bien mérité qu’ont pris les organisateurs au Congrès ne nous ont pas permis d’achever ce
texte à temps,
- nos Groupements ne nous fournissant pas de textes, nous n’avons pas su puiser dans ce vivier.
Nous vous présentons nos excuses, et osons pouvoir compter sur votre compréhension.
Ce n’est que partie remise. Dans nos prochains numéros vous trouverez :
- le rapport du Congrès CIOR-CIOMR-NRFC 2005,
- le rapport de notre Compétition Nationale 2005 (qui aura lieu à Bourg Léopold du 26 au 28
octobre),
- des textes retraçant 70 ans d’histoire de l’URNOR.

La Rédaction

Woord van de Redactie
U hebt het nr. 119 van ons tijdschrift ARES in handen, en u vraagt zich waarschijnlijk af waarom
hij zo dun is.
Hierna wat uitleg:
- we planden de publicatie van een lang artikel die het verslag zou zijn van het CIOR-CIOMRNRFC Congres dat van 2 tot 6 augustus te Gent plaatsvond, maar de termijnen ons door De
Post opgelegd aan de ene kant, en het feit dat de organisatoren van dat Congres een
welverdiend verlof namen, hebben het ons niet mogelijk gemaakt deze tekst tijdig af te werken,
- onze Groeperingen brengen ons geen teksten aan, zodat we ook uit deze vijver niet konden
putten.
We bieden u onze verontschuldigingen aan, en hopen op uw begrip te kunnen rekenen.
In onze volgende afleveringen zult u het volgende vinden:
- het verslag van het CIOR-CIOMR-NRFC Congres 2005,
- het verslag van onze Nationale Competitie 2005 (die van 26 tot 28 oktober te Leopoldsburg zal
plaatsvinden),
- teksten die 70 jaar geschiedenis van KNVRO zullen vertellen.

De Redactie
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Belgen winnen de CIOR competitie 2005
te EUPEN – ELSENBORN
Toen begin dit jaar, op de CIOR midwintermeeting in EVERE, werd aangekondigd dat de CIOR
Militaire Competitie 2005 zou doorgaan in ELSENBORN, fronsten menige MilComp afgevaardigde de
wenkbrauwen. ELSENBORN 1994 was lang in de achterhoofden blijven hangen, gezien er toen
organisatorisch één en ander de mist ingegaan was. Maar men gunde ons het voordeel van de twijfel: een ezel
stoot zich immers geen tweemaal aan dezelfde steen...

© Y. Wesemael

Na
wat
discussie
hieromtrent, koos KNVRO
uiteindelijk toch de KMILO als
Steuneenheid, en dat bleek na
afloop een uitstekende keuze te
zijn. Een professionele aanpak en
kennis van zaken leidde ertoe dat
ELSENBORN 2005 nog véél
meer over de tong ging en zal
gaan dan zijn voorganger, zij het
dan in superlatieven!
Maj TUTELAARS, CO
van KMILO, besliste immers om
zijn gehele eenheid in te zetten,
daar waar nodig aangevuld met
versterking van eenheden uit de
omgeving, en voor de specifieke liaison taken ook met een 25 tal Reserveofficieren. Onder de deskundige
leiding van Cdt Didier DE GROOT en zijn team werden het concept uitgewerkt, een aangepaste organisatie
uitgebouwd, en de middelen geoptimaliseerd. Met de ondersteuning van de steden EUPEN en
BUTCHENBACH, het Duitstalige gewest en enkele sponsors in natura kon het plan worden gerealiseerd.
Op “langdurige Oef” in het Camp van ELSENBORN, nam KMILO er de nodige infrastructuur over,
zorgde voor het nodige Mat, Bew, Mun, de aan het sportieve cliënteel aangepaste voeding, een help-desk, een
internetcafé (met 8 PC’s), een culturele omkadering en last but not least een puike organisatie van de
verschillende standen en proeven, een perfecte planning, een on-line rekenbureel, en de nodige accomodaties
voor openings-, prijsuitreikings- en sluitingsceremonies.
Al tijdens de trainingsdagen kregen de organisatoren felicitaties van deelnemers en coaches, en er
kwamen er dagelijks bij! Er werd immers niet op een inspanning gekeken:
Bij aankomst op vrijdag 29 juli in België werden de deelnemers opgewacht door de LO’s, begeleid
naar de ontvangstlokalen, geregistreerd, voorzien van een identificatiebadge, en ingekwartierd in vooraf per
land gereserveerde chalets, terwijl de organisatie onderdak vond in de N blokken. In een (buiten de werkuren
nagenoeg permanente) openluchtbar onder feesttent kon een glaasje worden gedronken op het weerzien ...
Zaterdag tussen 08.00 en 17.00 uur kon elk deelnemend land volgens een strikte planning kennis
maken met de standen en installaties. Die avond kregen we ook de eerste felicitaties over de kwaliteit van de
wapens en de organisatie op de schietstanden, de perfecte staat van de hindernisbaan en de accomodaties in
het Wetzlarbad. Van 21.00 Hr tot middernacht werden we bovendien verwend met een openlucht rockconcert
en dito dansavond ...
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Na de ochtendtrainingen op zondag trokken we naar BLÉGNY voor een geleid bezoek aan het
koolmijnmuseum en bijhorende installaties. Het bezoek ondergronds maakte indruk, maar het aansluitende
banket in HERVE nog véél meer! We genoten er van diverse streekgerechten, een goed glas wijn, gebracht
met de nodige entertainment.
Maandag en dinsdag volgde het ernstiger werk, met eerst de vrije en daarna de officiële trainingen.
Voor de deelnemers is dit nodig om te wennen aan parcours, standen en bewapening, voor de organisatoren
is het een laatste test van organisatie en werking op de standen. Om 19.00 uur kon met een militaire parade
de wedstrijd officieel worden geopend, om vervolgens met een receptie en buffet te worden ingezegend!
Woensdag 03 Aug, eerste wedstrijddag, met de schietcompetitie gevolgd door de gecombineerde
proef “Law of Armed Conflicts” en “First Aid”.
53 ploegen nemen deel, en na afloop staan de Belgen redelijk goed gerangschikt, met BEL2 op de
de
4 plaats, BEL1 op de 16de plaats en BEL3 op de 24ste plaats.
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Donderdag 04 Aug, tweede competitiedag, en traditiegetrouw de sterkste dag van de Belgen. Maar
het valt tegen! Op
weg naar de beste tijd
mist één van onze
jongens van ons
sterkste team de
evenwichtsbalk en ...
weg recordtijd! BEL3
eindigt
daardoor
slechts op de 25ste
plaats, nog net na
BEL1 (23ste ). BEL2
daarentegen loopt de
op twee na beste tijd
en wordt 3de. BEL3
komt de morele klap
maar met moeite te
boven, en komt in het
zwemmen uit op de
8ste plaats net na BEL
2 die 7de worden.
Daardoor
eindigt
BEL 3 in de combiné (Hin baan + zwemmen) op de 19de plaats, net voor BEL1 (20ste).
BEL 2 daar-entegen eindigt als 2de in het dagklasse-ment, en moet alléén de Italianen laten voorgaan.
In het to-taalklassement na 2 competitiedagen komen ze daardoor aan de leiding! Er is weer hoop in het
Belgische kamp.
Vrijdag 05 Aug, de beslissende competitiedag! BEL1 is net iets sneller binnen dan BEL2, maar die
scoorden beter op de tussenliggende proeven: zo worden BEL2 uiteindelijk 9de, BEL1 11de en BEL3 25ste
in het dagklassement oriëntatiecross.
En nu komt het! Want wat blijkt tijdens de prijsuitreiking op de slotplechtigheid: BEL2 is de meest
regelmatige over het geheel van de drie dagen en WINT ALDUS HET EINDKLASSEMENT!!!! Een
prachtige prestatie, door niemand gecontesteerd, aangezien er op elke discipline afzonderlijk betere ploegen
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waren. Leuk detail: de winnende
ploeg bestaat uit een Vlaming,
een Waal en een Duitstalige. Kan
het nog Belgischer?
Uiteraard werd er tot in
de vroege uurtjes een feestje (met
de gebruikelijke verkleedpartij)
gebouwd tijdens en na het
slotbanket te ELSENBORN.
Kwestie van het overschot aan
adrenaline kwijt te geraken ...
Ook op het Galadiner
zaterdagavond in GENT werden
onze competitoren door de CO
van KMILO en de NVz van KNVRO in de bloemetjes gezet. En aansluitend werden er snode plannen
gesmeed om volgend jaar in ROME onze titel te verdedigen. Want in de euforie van de overwinning werden
er door onze Generaals beloftes gedaan om deze CIOR activiteit te blijven ondersteunen. Laat ons hopen dat
dit géén loze beloftes zijn, die opgaan in verwoede besparingsdoelstellingen...
Met dank aan, en felicitaties voor de deelnemers. Dank ook aan de RO en ROO in de organisatie. Ook
zij hebben hun taak voorbeeldig uitgevoerd, en werden als dusdanig ook gefeliciteerd door de teams die ze
hebben begeleid en door de CO van KMILO, die hun inzet en enthousiasme best wist te appreciëren.

Philippe VAN KERKHOVEN
Lt Kol (R)
AG3 Ops

CIOR-Competition 2005
EUPEN + ELSENBORN - 03 – 05 Aug 05
“The competitors side”
De CIOR-competitie 2005? Het zal nog lang in het geheugen blijven hangen, da’s zeker! Om even
een artikeltje te schrijven? Men had beter gevraagd een boek te schrijven! En waarom? Wel het was gewoon
subliem, op alle vlakken, meer dan geslaagd. Nog geen halve dag bezig, en we kregen al felicitaties over de
goede organisatie.
Meer dan geslaagd dus, jawel, ook voor de Belgische ploegen, en om maar direct in huis te vallen,
BEL 2 won de “overall” en het “veteranen”-klassement, gevolgd door USA 3 en NOR 3. Voor zover mijn
kennis i.v.m. deze competitie reikt, is dit de eerste maal in de geschiedenis dat een Belgische ploeg deze
competitie wint! Het mooie daarenboven is dat alle deelnemende landen ons dit gunnen, en dit hebben we wel
gemerkt. Ook onze beide andere ploegen behaalden eveneens een mooi resultaat, BEL 1 en BEL 3 eindigden
op respectievelijk de 15de en de 22ste plaats, en INT 8 (internationale ploeg) waarin 1 Belg zat eindigde
33ste. In totaal namen 52 ploegen uit 16 landen deel aan deze competitie.
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Dergelijke resultaten behalen is te danken aan het dagelijkse harde werk van onze competitoren en
de regelmatige trainingen te SAIVE (schieten) en EUPEN (KMILO), anders zou dit onmogelijk zijn. Bij
deze dus aan alle competitoren van harte proficiat voor jullie inzet!
Niet alleen de voorbereidende trainingen en de competitie waren perfect georganiseerd, het
logistieke rond de competitie en de socio-culturele activiteiten waren van hetzelfde niveau.

© Y. Wesemael

Op zaterdag 30 Jul 05,
na een lange dag trainen (het
was om 05.00 Hr opstaan) kon
iedereen genieten van een waar,
en
zelfs
geanimeerd,
rockconcert ; zondag 31 Jul 05
werd in de namiddag een bezoek
gebracht aan de koolmijn te
Blégny (voor de meesten was dit
de eerste keer in een koolmijn af
te dalen) gevolgd door een
stevige maaltijd met keuze uit 5
typisch Belgische gerechten te
Herve dewelke door de chef-kok
op ludieke wijze werden
voorgesteld. (ik kan u verzekeren, de ambiance zat erin). Maar, de volgende morgen was reeds snel daar,
opstaan om 05.30 Hr en dan terug een dagje trainen: schieten, hindernisbaan en hinderniszwemmen.
Dinsdag 02 Aug 05: officiële schiettraining, de spanning in de ploegen begint te stijgen. Deze dag
verloopt zoals de volgende dag, verschil is dat het de volgende dag “menens” is. Het zag er goed uit voor
de Belgen, eigenlijk te goed voor een officiële schiettraining. De resultaten lagen voor onze ploeg eigenlijk
te hoog, de dag nadien zullen de zenuwen parten spelen, althans bij sommigen. Na de officiële
schiettraining, de openingsceremonie gevolgd door een receptie en ja hoor, een buffet en wel eentje om U
tegen te zeggen.
Woensdag 03 Aug 05: eerste dag van de competitie: schieten dus, pistool (25 m) en geweer (200
m) met telkens een precisie en een snelvuurproef. BEL 2 eindigt op de 4de plaats, en we weten dat ze de
volgende dag ook goed zullen presteren; (ik verzeker u dat de spanning steeg, de kunst was met de voetjes
op de grond te blijven). Bij terugkomst in het kamp wachten nog de proeven RGC en eerste zorgen.
Donderdag 04 Aug 05: we beginnen met de hindernisbaan en hopelijk blijft het droog.BEL 1 zet
een tijd neer van 3 min 11 sec, BEL 2 van 2 min 54 sec (ik had het gezegd hé, ze zullen het goed doen) en
nu BEL 3. BEL 3 start en komen na 1 min 20 sec op de Finse tafel (is het midden van de piste), de spanning
stijgt enorm zowel bij het publiek als bij het personeel aanwezig op de hindernisbaan, na 2 min komen ze
bij de kleine ladder, en dan is het nog juist binnenlopen … echter één van de competitoren valt vlak voor
het einde van het evenwicht en dient dus de hindernis opnieuw te nemen … het werd bijna muisstil … de
ploeg komt binnen op 3 min 13 sec …
In de namiddag: hinderniszwemmen : BEL 1 : 42,8 sec, BEL 2 : 40,0 sec en BEL 3 40,5 sec.
BEL 2 eindigt op de 2de plaats, BEL 1 20ste, BEL 3 19de en INT 8 44ste, hierbij is wel te
vermelden dat het Amerikaanse lid van de ploeg een zware val (zeg maar salto) heeft gemaakt op de
“kiekentrap” in de voormiddag.
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Vrijdag 05 Aug 05: oriëntatiecross, schatten van afstanden, kaartlezen en granaatwerpen staan op
het programma. Tijdens de orientatiecross moeten diverse hindernissen genomen worden : parcours in een
dam, deathride, koordenpiste. Diverse oriënteringsmiddelen worden gebruikt, het terrein op zich is fysiek
veeleisend en dus bijzonder zwaar (3 valleien moeten gedwarst …)
Om 17.00 Hr: Closing ceremonie en prijsuitrijking … wel het resultaat is reeds vernoemd, het
weer was typisch Belgisch (regen dus) en wat gebeurd er als de korpscommandant van KMILO eventjes
vernoemd dat het op die dag de verjaardag is van de man achter de organisatie van dit gehele gebeuren,
nl. Cdt Didier DE GROOT ? Juist ….. Didier, ik denk dat je dit nooit zult vergeten.
Rest ons nog de competitie periode af te sluiten met …. een maaltijd van formaat en de nodige
ambiance.
Zaterdag 06 Aug 05: we zeggen “ELSENBORN, tot ziens” en begeven ons naar GENT voor de
galadinner ... het zal terug tot in de vroege uurtjes worden.
Dit in een notendop één van de verhalen van de CIOR-competitie 2005. Bedankt aan zowel
reserve- als beroepsmilitairen, en in het bijzonder KMILO, die deze competitie ondersteund hebben, het
zal bij hen die erbij waren nog lang nazinderen in het geheugen. Bedankt ook aan onze medic en kiné,
Jean-Pierre HAMERLINCK, die menig oplapwerk heeft verricht en de competitoren daar heel hard heeft
ondersteund.

Yves WESEMAEL
Kapt (R)
AG3 CIOR

Belgische Ploegen:
BEL 1 :
Cdt (R) Danny JANSSEN,
Cdt (R) Alain VANDEN BOSSCHE,
Cdt (R) Antoon DE GEYTER
BEL 2 :
Capt (R) Jean-François DOHOGNE,
Capt (R) Jean MODARD,
Lt (R) Herwig CARMANS
BEL 3 :
Lt (R) Steven VANDENABEELE,
Lt (R) Benoît FROMONT,
Lt (R) Peter MEERMANS

© Y. Wesemael

INT 8 :
Capt (R) Didier DE VOS
Coaches :
Kapt (R) Yves WESEMAEL, Cdt v/h Vlw (R) Eric SMEETS, Cdt Didier DE GROOT,
ADC (R) Jean-Pierre HAMERLINCK (Medic)
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L’URNOR et l’URNSOR aux JOURNÉES DE LA DÉFENSE
ZEEBRUGGE - 9 et 10 Jul 2005
Les Journées de la Défense eurent lieu à Zeebrugge les 9 et 10 juillet derniers. L’URNOR et
l’URNSOR y disposèrent d’un stand.
En avril, le Lieutenant-général SOMERS (DG-HR) a demandé aux deux associations si elles seraient
prêtes a installer un stand et à le gérer. Les Présidents Nationaux ont répondu positivement à cette demande.
Le Président National de l’URNOR l’a présentée au Conseil d’Administration de l’URNOR du 18 mai
dernier. Le conseil a immédiatement marqué son accord afin de pouvoir utiliser cette occasion unique de
présenter à un large public les Associations Nationales. Un groupe de travail restreint a été chargé de la
réalisation pratique du projet.

© M. Goethals

Vu que le délai dont nous disposions était particulièrement court, il fut décidé de se limiter à une
présentation sommaire : quelques panneaux décorés de photos qui nous furent fournies par IPR, ainsi que les
logos des deux associations. Un dépliant commun aux deux associations fut développé en un temps record et
imprimé afin d’être distribué sur place.

Un groupe de sous-officiers s.l.d. de l’Adjt (R) Marc GOETHALS a construit le stand dans le courant
de la semaine précédant les Journées de la Défense. L’emplacement désigné pour notre stand était situé le long
de la paroi postérieure de la salle de sport de la Base de la Marine à Zeebrugge. Cet endroit était peu visible
et donc loin d’être un endroit idéal. Ceci eut pour résultat qu’il se trouvait en dehors du circuit parcouru par
le public. Durant les Journées de la Défense la permanence fut assurée par le soussigné, ainsi que par les
Capitaines commandants de Réserve Jos VAN MEENSEL et Marc DE BONDT et par les Adjudants de
Réserve André RONSMANS et Marc GOETHALS.
La plus grande partie des personnes ayant visité le stand était composée de Réservistes connus,
d’anciens miliciens qui venait y chercher quelques souvenirs du temps de leur service militaire et de
personnes venant afin d’obtenir de plus amples informations relatives au recrutement par l’armée des
(nouveaux) Réservistes. À ces derniers il fut demandé de remplir une fiche d’information, en leur promettant
de la remettre aux instances en charge du dossier.
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Ces contacts nous ont principalement appris que, d’une part, il subsiste encore beaucoup de
malentendus à propos de la nouvelle Réserve, et que, d’autre part, de nombreuses personnes avaient fait
connaître leur intérêt, p.ex. au sein des Maisons de la Défense, mais qu’elle n’avaient ensuite plus rien
entendu.
Quelles conclusions tirer ? Bien entendu, d’abord, que la situation du stand n’étant pas idéale, le
public que nous désirions atteindre n’a pas pu être atteint. Mais d’autre part, il a à nouveau été démontré que
la Réserve était capable de réagir au quart de tour et de répondre parfaitement quand on le lui demande.
LtCol (R) Jaak BLOCKEN

KNVRO en KNUROO op de DEFENSIEDAGEN
ZEEBRUGGE - 9 en 10 Juli 2005
Op 9 en 10 juli gingen te Zeebrugge de Defensiedagen door. Ook KNVRO en KNUROO waren er
met een stand vertegenwoordigd.
In de loop van de maand april vroeg Luitenant-generaal SOMERS (DG-HR) aan de beide
verenigingen of zij op de komende Defensiedagen een stand zouden willen inrichten en bemannen. De
Nationale Voorzitters gingen graag in op dit aanbod. De Nationaal Voorzitter van KNVRO legde het verzoek
op 18 mei j.l. voor aan de Raad van Bestuur van KNVRO. De vergadering schaarde zich spontaan achter dit
voorstel om gebruik te maken van deze unieke gelegenheid om de Nationale Verenigingen een publiek forum
te verschaffen. Een kleine werkgroep zou zich met de praktische uitwerking van de stand belasten.
Ingevolge het korte tijdsbestek waarin de standen moesten gerealiseerd worden werd voor een
bescheiden uitvoering gekozen: panelen verlucht met foto’s die door IPR ter beschikking gesteld werden en
de logo’s van de beide verenigingen. In een recordtempo werd een gemeenschappelijke flyer KNVRO /
KNUROO ontwikkeld en gedrukt om aan geïnteresseerden mee te geven.
In de loop van de week voorafgaand aan de Defensiedagen werd de stand opgebouwd en ingericht
door een team onderofficieren o.l.v. Adjt (R) Marc GOETHALS. De plaats die voor de stand toegewezen was
bevond zich tegen de achterwand van de sporthal van de Marinebasis te Zeebrugge. In deze sporthal waren
de “jobstanden” van Defensie ondergebracht. De locatie was niet ideaal en enigszins uit het zicht. Dit zou
voor gevolg hebben dat de stand zich buiten de grote circulatiestroom van het publiek zou bevinden. Tijdens
de Defensiedagen werd de stand bemand door ondergetekende, de Reserve Kapiteins-commandanten Jos
VAN MEENSEL en Marc DE BONDT en de Reserve Adjudanten André RONSMANS en Marc
GOETHALS.
De stand werd voornamelijk bezocht door gekende Reservisten, oud-miliciens die er herinneringen
kwamen ophalen aan hun legerdienst en personen die inlichtingen kwamen vragen over de rekrutering van
(nieuwe) Reservisten door het leger. Aan deze laatsten werd gevraagd een inlichtingenfiche in te vullen, met
de belofte die aan de bevoegde instanties over te maken.
Van deze contacten onthouden we vooral dat er enerzijds nogal wat misverstanden bestaan omtrent
de nieuwe Reserve en dat anderzijds er nogal wat personen zijn die hun interesse kenbaar gemaakt hebben,
via bijvoorbeeld een Defensiehuis, en dan niets meer gehoord hebben.
Als besluit kunnen we stellen dat de ietwat ongelukkige locatie van de stand er niet toe heeft geleid
dat het doelpubliek goed en volledig bereikt werd. Anderzijds werd nogmaals aangetoond dat de Reserve vlug
en gepast kan reageren als haar dat gevraagd wordt.
LtKol (R) Jaak BLOCKEN
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Les Musées militaires de Belgique
De militaire Musea van België
Beaucoup de personnes s’imaginent que le seul « Musée militaire » de Belgique est le « Musée de l’Armée »
à Bruxelles (en fait le Musée Royal de l’Armée et d’Histoire militaire). Il n’en est rien !
En effet, notre pays compte de nombreux Musées, petits ou grands, consacrés à l’armée et à l’histoire militaire.
La « Fédération des Amis des Musées de Belgique asbl » a effectué une enquête au sein de toutes les Unités
de la Défense belge, et a pu obtenir de nombreux renseignements, qu’elle nous autorise à reproduire.
La Fédération remercie de tout cœur les nombreuses personnes ayant fourni ces renseignements et ayant
permis de réaliser cette liste (qui n’est bien entendu pas définitive !!!).
Nous vous conseillons de visiter ces Musées, qui sont gérés avec amour, le plus souvent par des bénévoles ne
disposant que de peu de moyens financiers, mais réussissant grâce à leur dévouement et à leur travail à
présenter des ensembles particulièrement intéressants.
Jean PLASSCHAERT,
Secrétaire-Trésorier de la Fédération des Amis des Musées de Belgique asbl

Velen onder ons denken dat het enige « militair Museum » van België het « Legermuseum » te Brussel is (in
feite het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis). Dit is absoluut niet juist !
Inderdaad, ons land telt talrijke (kleine of grote) Musea met betrekking tot het leger en de militaire geschiedenis.
De « Federatie van de Vrienden van de Musea van België vzw » voerde een enquete uit bij alle Eenheden van
de Belgische Defensie, en heeeft talrijke inlichtingen kunnen bijeensprokkelen, die ze ons toelaat te publiceren.
De Federatie dankt oprecht al de personen die haar deze inlichtingen verstrekten en het haar mogelijk maakten
deze lijst (die natuurlijk niet definitief is !!!) op te maken.
We raden u aan een bezoek te brengen aan deze Musea, die met liefde beheerd worden, meestal door
vrijwilligers die slechts over beperkte financiële middelen beschikken, maar die erin lukken, door hun
toewijding en hun werk, bijzonder interessante gehelen voor te stellen.
Jean PLASSCHAERT,
Secretaris-Penningmeester van de Federatie van de Vrienden van de Musea van België vzw

ARLON

BASTOGNE

Musea 1ste Regiment Karabiniers Wielrijders

Musée du 1er Régiment d’Artillerie de Campagne (1A)
Route de Laroche, 26 / 6600 - Bastogne
Tf. : 061/24.20.18 – 061/24.20.18 –
061/21.24.73
e-mail : charly.delhaye@belgacom.net

Route de Bouillon / 6700 - Arlon
Tf. : 063/24.73.03
Musée de l’École d’Infanterie (E I)
Quartier Général Bastin
Route de Bouillon / 6700 - Arlon
Tf. : 063/24.71.70
Fax : 063/24.72.99
e-mail : jean.crepin@army.mil.be
Musée du 2ème Régiment Carabiniers Cyclistes
Route de Bouillon / 6700 - Arlon
Tf. : 063/24.71.70
Fax : 063/24.72.99
e-mail : jean.crepin@army.mil.be
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BEAUVECHAIN
1 Wing Historical Centre
Base Charles Roman / 1320 - Beauvechain
Tf. : 010/23.22.02
Fax : 010/23.26.02

BIERSET
Wing Héli (salle de tradition – en projet)
Rue de Velroux / 4460 - Bierset
Tf. : 04/250.70.21

The White Bison (Musée de l’Aérodrome de Bierset)
Chaussée de Liège / 4460 – Grâce-Hollogne
Tf. : 04/250.71.32

BRASSCHAAT
Artilleriemuseum
Artillerieschool – Kwartier West / 2930 - Brasschaat
Tf. : 09/630.26.52
Fax : 09/630.26.12

Musée belge de Radiologie –
Belgisch Museum voor Radiologie
Hôpital Militaire / Rue Bruyn, 2 / 1120 – Bruxelles
Militair Hospitaal / Bruynstraat, 2 / 1120 - Brussel
Tf. : 02/264.40.97
Fax : 02/264.40.98
e-mail : museum@smd.be
web : www.radiology-museum.be

CHARLEROI
BRUXELLES / BRUSSEL
Musée de l’École Royale Militaire –
Museum van de Koninklijke Militaire School
ERM - Avenue de la Renaissance, 30 / 1000 – Bruxelles
KMS - Renaissancelaan, 30 / 1000 - Brussel
Tf. : 02/737.60.36
Fax : 02/737.60.32
e-mail : webmaster@rma.ac.be
Musée Royal de l’Armée et d’Histoire militaire
(+ Musée de l’Air et de l’Espace + Musée des
Blindés)
Koninklijk Museum van het Leger en de
Krijgsgeschiedenis (+ Museum voor Luchten Ruimtevaart + Tankmuseum)
Parc du Cinquantenaire, 3 / 1000 – Bruxelles
Jubelpark, 3 / 1000 – Brussel
Tf. : 02/737.78.11
Fax : 02/737.78.02
e-mail : infocom@klm-mra.be
web : www.klm-mra.be
Musée de l’Air et de l’Espace (fait partie du
Musée Royal de l’Armée et d’Histoire militaire)
Museum voor Lucht- en Ruimtevaart (maakt deel uit van
het Koninklijk Museum voor Leger en Krijgsgeschiedenis)
Parc du Cinquantenaire, 3 / 1000 – Bruxelles
Jubelpark, 3 / 1000 - Brussel
Tf. : 02/734.21.57
Fax : 02/732.63.71
e-mail : contact@airmuseum.be
web : www.airmuseum.be
Musée des Blindés(fait partie du Musée Royal
de l’Armée et d’Histoire militaire)
Tankmuseum (maakt deel uit van het Koninklijk
Museum voor Leger en Krijgsgeschiedenis)
Parc du Cinquantenaire, 3 / 1000 – Bruxelles
Jubelpark, 3 / 1000 - Brussel
Tf. : 02/737.79.47
Fax : 02/737.79.78
e-mail : tank.museum@klm-mra.be

Musée des Chasseurs à Pied
Boulevard Général Michel, 1 / 6000 – Charleroi
Tf. : 071/45.98.24
Fax : 071/30.07.48
e-mail : home@chasseurs-a-pied.com

CHIÈVRES
Musée International de la Base Aérienne de Chièvres
Chaussée de Saint-Ghislain / 7950 - Chièvres
Tf. : 068/65.86.08
Fax : 068/33.74.53

DIEST

Pegasus Museum (1ste Bataljon Parachutisten)
1 Para - Kwartier Lt Limbosch
Citadel / 3290 - Diest
Tf. : 013/35.31.38 – 013/35.31.37
Fax : 013/35.31.09
e-mail : 1ParaOSC@army.mil.be
web : www.pegasus-museum.be

ELSENBORN
Truschbaum Museum
Camp Elsenborn
Lagerstrasse / 4750 – Elsenborn
Tf. : 080/44.21.05
e-mail : info@camp-elsenborn.be

FLAWINNE
Musée des Commandos
2 Bn Cdo
Rue J. Durieux, 80 / 5020 - Flawinne
Tf. : 081/74.11.62 – 081/73.50.21 – 0475/60.98.22
Fax : 081/72.81.99
e-mail : 2cdomusee@army.mil.be

FLORENNES
Musée Spitfire de la Base de Florennes
2 W Tac
Rue de Rohan Chabot, 2 / 5620 - Florennes
Tf. : 071/68.22.52
Fax : 071/68.26.00
e-mail : stephane.parmentier@mil.be
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GHLIN
Éléments Médicaux d’Intervention 2
(EMI 2 - salle de traditions)
Route de Wallonie / 7011 - Ghlin
Tf. : 065/88.30.52
e-mail : emi2-irp@army.mil.be

GROBBENDONK
Bosmuseum (o.l.v. 29 Bn Log)
Bevrijdingsstraat, 31 / 2280 - Grobbendonk
Tf. : 014/50.84.07
Fax : 014/50.84.99
e-mail : 29BnLog_S4@army.mil.be

HOUTHALEN-HELCHTEREN
Museum van het 2de Regiment Veldartillerie (2A)
Kazernelaan, 125 / 3530 - Houthalen - Helchteren
Tf. : 013/33.51.99
e-mail : 2ascv@army.mil.be

JAMBES
Musée du Génie militaire belge (École du Génie)
Ferme du Masuage
Chemin du Masuage / 5100 - Jambes
Tf. : 081/32.39.73
Fax : 081/32.39.99
web : www.geniemus.be

Museum van het Kamp van Beverlo
Hechtelsesteenweg, 9 / 3970 - Leopoldsburg
Tf. : 011/34.48.04
Fax : 011/34.48.04
e-mail : museumkvb@belgacom.net
Regiment Bevrijding 5 Linie
(traditiezaal Reg Bvr 5 Li)
Kwartier LtGen Piron
Jacqueslaan / 3970 - Leopoldsburg
Tf. : 011/39.84.56
Fax : 011/39.89.88
e-mail : Bvr/5LiSCV@army.mil.be
web : www.bevrijding-5linie.prg

MARCHE-EN-FAMENNE
4 Group Communication & Information Systems
(4 Gp CIS - salle de traditions)
Chaussée de Liège, 65 / 6900 - Marche-en-Famenne
Tf. : 084/32.68.11
Fax : 084/32.68.19
e-mail : +4GpCIS-S1@mil.be
Musée du 1er Régiment de Lanciers
1/3 L
Chaussée de Liège, 65 / 6900 - Marche-en-Famenne
Tf. : 084/32.62.00
Fax : 084/32.62.51
e-mail : 1/3lco@army.mil.be

LEOPOLDSBURG
Capiaumont - Museum Regiment Carabiniers
Prins Boudewijn - Grenadiers
1 C / 1 Gr
Kwartier Prins Boudewijn / 3970 - Leopoldsburg
Tf. : 011/39.87.00
Fax : 011/39.89.94
e-mail : 1C/1GrSrtAlgemeenSecretariaat@army.mil.be
Museum 1ste Regiment Jagers te Paard (1 JP)
Kwartier Ijzer
Michellaan, 5 / 3970 - Leopoldsburg
Tf. : 011/39.89.26
Fax : 011/39.89.10
e-mail : 1JP_RSM@army.mil.be
Museum Militaire K-Blokken en Oscar Kapel (MKOK)
Oud Cavaleriekamp
Walhemstrat K.131 / 3970 - Leopoldsburg
Tf. : 011/40.11.82
Fax : 011/40.21.84
e-mail : clawal@freemail.nl
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QG 7 Brigade - 2 Chasseurs à Pied
(salle de traditions) - voir CHARLEROI
Camp Roi Albert
Route de Liège / 6900 - Marche-en-Famenne
Tf. : 084/32.60.60
Fax : 084/32.60.45
e-mail : j.fivet@army.mil.be
Musée des Chasseurs ardennais
Camp Roi Albert
Chaussée de Liège, 66 / 6900 - Marche-en-Famenne
Tf. : 084/32.60.82 – 0477/95.38.21 –
0475/92.77.11
Fax : 084/32. 60.82

MELSBROEK
DAKOTA vzw (Documentatiecentrum 15 W /
Centre de documentation 15 W)
Kwartier Groenveld
Haachtsesteenweg, 138 / 1820 - Melsbroek
Tf. : 02/752.46.50
Fax : 02/752.46.51
e-mail : dakotavzw@skynet.be

NIEUWPOORT

TOURNAI

Museum van de Luchtdoelartillerie (14 A)
Matrozenlaan, 16 / 8620 - Nieuwpoort
Tf. : 058/22.37.63
Fax : 058/22.37.50
e-mail : 14Amailbox@army.mil.be

Musée Royal d’Armes et d’Histoire Militaire
Rue Roc Saint-Nicaise, 59-61 / 7500 - Tournai
Tf. : 069/21.19.66
Fax : 069/21.62.21
e-mail : musee.armes@tournai.be

PEER

Musée de la Logistique
(École de la Logistique - salle de traditions)
E Log
Rue de la Citadelle / 7500 - Tournai
Tf. : 069/88.58.74 – 069/88.57.40
e-mail : elog.isc.srt@army.mil.be

Museum 31 Sqn Tiger (in opbouw)
10 W Tac
Vliegbasis Kleine Brogel / 3990 - Peer

PEUTIE
Transmissiemuseum
School voor Communicatie- en Informatie
Systemen (CIS School)
Martelarenstraat, 181 / 1800 - Vilvoorde
Tf. : 02/755.53.31 – 02/755.52.05
Fax : 02/755.59.96
e-mail : omer.callens@mil.be

SIJSELE
Museum 51 Bn Logistiek
Kwartier de Pélichy
Dorpsstraat, 188 / 8340 - Sijsele-Damme
Tf. : 050/36.84.50
Fax : 050/36.84.22

SINT TRUIDEN
Museum van de Luchtmacht / Musée de la
Force Aérienne
Wpn Sch Air
Luikersteenweg, 371 / 3800 - Sint-Truiden
Tf. : 011/70.24.00
Fax : 011/70.26.02

ZEEBRUGGE
Museum van de Marine / Musée de la Marine
COMOPSNAV
Graaf Jansdijk, 1 / 8380 - Zeebrugge
Tf. : 050/55.82.78
Fax : 050/55.81.65
e-mail : rubbens.h@navy.mil.be

ZWIJNDRECHT
11de Geniebataljon (traditiezaal 11 Bn Gn) en
Patrimoniumhuis 6 Gn
Kwartier 1Lt Thoumsin - Dienst SCV
Kruibeekse Steenweg, 159 / 2070 - Zwijndrecht
Tf. : 03/253.73.04
e-mail : scv11GnBn@itc.mil.be

SPA
Mémorial Musée du Régt 12ème de Ligne
Prince Léopold – 13ème de Ligne
Avenue du Rég. 12° Ligne Prince Léopold, 1 /
4900 - Spa
Tf. : 087/79.28.77
Fax : 087/79.28.99
e-mail : amicale12-13li@swing.be

TIELEN / KASTERLEE
Museum Mil en Humanitaire Operaties v.
Vrijwilligerskorps Korea & 3 Bn Para
Kaliebaan, 30 / 2460 - Kasterlee/Tielen
Tf. : 014/55.89.35
Fax : 014/55.89.40
e-mail : 3para-scv@army.mil.be
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Nos Généraux …
Onze Generaals …
Voici quelques modifications que nous avons relevées depuis notre dernier ARES :
Le Général-major Charles-Henri DELCOUR a été promu au grade de Lieutenant-général.
Le Général-major Oger POCHET, Commandant de la Composante Terre, a été promu au grade de
Lieutenant-général.
Le Colonel BEM H. VINDEVOGEL, conseiller militaire de la cellule préparation politique près le Premier
Ministre, a été promu au grade de Général de Brigade.

Hierna enkele wijzigingen die we noteerden sedert het verschijnen van onze laatste ARES :
General-majoor Charles-Henri DELCOUR werd aangesteld in de graad van Luitenant-generaal.
General-majoor Oger POCHET, Commandant de la Componente Land, werd aangesteld in de graad van
Luitenant-generaal.
Kolonel SBH H. VINDEVOGEL, militair adviseur bij de cel beleidsvoorbereiding van de Eerste Minister,
werd aangesteld in de graad van Brigade-generaal.

Société Royale
des Ordres
Nationaux
a.s.b.l.

Dans le cadre du 175ème anniversaire de
l’Indépendance de la Belgique et du 70ème
anniversaire de la Société Royale des Ordres
Nationaux, nous organisons le samedi 29
octobre 2005, à 20h00, un grand Concert
intitulé “Musique de la Belle Epoque à nos
jours”, au Centre Culturel de Woluwé-SaintPierre.
Pour tout renseignement:
Société Royale des
Ordres Nationaux
Place Jourdan 14 / 1
1040 Etterbeek
Tél. & Fax: 02/280.40.73
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Koninklijke
Vereniging der
Nationale Orden
v.z.w.

In het kader van de 175e verjaardag van de
Onafhankelijkheid van België en het 70e jarig
bestaan van de Koninklijke Vereniging der
Nationale Orden, organseren we op zaterdag 29
oktober 2005, om 20.00 uur, een groot Concert
met als thema “Muziek van de Belle Epoque tot
op heden” in het Cutureel Centrum van SintPieters-Woluwé.
Voor meer inlichtingen:
Koninklijke Vereniging
der Nationale Orden
Jourdanplein 14 / 1
1040 Etterbeek
Tel. & Fax: 02/280.40.73
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Cdt (R) E. WALRAEVENS
Kasteelstraat 15
9500 GERAARDSBERGEN

AA

KVO AALST

AN

KKRO ANTWERPEN

Lt Kol (R) P. HUIJGHEBAERT
Kardinaal Mercierlei 75
2600 BERCHEM

BX

CROR BRUXELLES
KKRO BRUXELLES

Qu Prince ALBERT / Kw Prins ALBERT
Rue des Petits Carmes 24 Bte 4
Karmelietenstraat 24 Bus 4
1000 BRUXELLES / BRUSSEL

CA

NVO CAVALERIE
ANO CAVALERIE

CH

CROR CHARLEROI

DE

KRO DENDERMONDE

DI

KRODI +

FA

Lt Kol (R) Y. VANDENBEMPT
Blauwschuurbroek 1
3360 BIERBEEK
Cdt (R) G. CHARLIER
Bois d’Airemont 18
6032 CHARLEROI
Lt Kol (R) C. DE ROCKER
Bosstraat 45
9160 LOKEREN
Lt Kol v/h Vlw (R) J. SPROCKEELS
Schoonaerde 32
3290 DIEST

Cdt d’Avi (R) P. DE WIN
ASNORA FORCE AÉRIENNE
Rue de la Fauvette 35
NAVORO LUCHTMACHT
1180 BRUXELLES
ARES - N1/Res
Kw LTZ BILLET
Leopold De Bruynestraat 125
8310 SINT-KRUIS (BRUGGE)

FN

KVMR Mar
ARMR Mar

GE

KKRO GENT

Lt Kol (R) S. ROELENS
Akkerken 1a
9940 SLEIDINGE

KE

KNVRO KEMPEN

Lt Kol (R) M. NUYENS
Welvaartstraat 5
2300 TURNHOUT

KO

KRO KORTRIJK

LG

LI

LU

CRMR Prov LIÈGE

VRO LIMBURG

COR LUXEMBOURG

Lt (R) P. VANDERSTICHELE
Bissegemstraat 60
8560 WEVELGEM
Qu Med Lt JONCKER
Rue Saint Laurent 79
4000 LIÈGE
Cdt (R) K. BLANCQUAERT
p/a Prov Comdo Limburg
Guffenslaan 26
3500 HASSELT
Lt (R) V. BERTE
Rue Basse 2
6851 PLAINEVAUX

Tel: 053/78.23.19
Tel: 0496/75.99.84 (GSM)
Fax:
E-mail: dbeeckman@pandora.be
Tel: 03/230.94.77
Tel:
Fax: 03/230.94.77
E-mail: p.huijghebaert@belgacom.net
Tél: 02/466.53.88
Tél:
Fax: 02/466.53.88
E-mail: s1@crorb.org
Tel: 016/20.66.19
Tel: 065/87.58.75
Tél: 0473/95.09.44 (GSM)
E-mail: vandenbempt.y@pandora.be
Tél: 071/51.76.34
Tél: 0475/54.89.14 (GSM)
Fax: 071/51.76.34
E-mail: guy.charlier@charleroi.be
Tel: 09/348.77.25
Tel: 0475/79.56.65 (GSM)
Fax:
E-mail: chris.de.rocker@pandora.be
Tel: 013/31.23.22
Tel: 0474/57.33.81 (GSM)
Fax: 013/32.26.35
E-mail: jeffrey.sprockeels@publilink.be
Tél: 02/375.58.41
Tél: 0486/46.49.46 (GSM)
Fax:
E-mail: pat.dewin@belgacom.net
Tel: 09/227.26.82
Tel:
Fax:
E-mail: p.praet@belgacom.net
Tel: 09/357.68.39
Tel: 0495/47.08.06 (GSM)
Fax: 09/357.68.39
E-mail: stef.roelens@skynet.be
Tel: 014/72.30.24
Tel: 0476/99.71.96 (GSM)
Fax:
E-mail: marc.nuyens@pandora.be
Tel: 056/41.14.48
Tel:
Fax: 056/41.98.70
E-mail:
Tél: 04/220.84.93
Tél: 0475/45.51.93 (GSM)
Fax: 04/220.84.95
E-mail: crmrlg@skynet.be
Tel: 011/28.74.02
Tel: 0494/68.37.46 (GSM)
Fax: 011/28.74.19
E-mail: blancquaert.k@itc.mil.be
Tél: 061/53.52.51
Tél:
Fax: 061/53.52.51
E-mail: vincent.berte@swisslife.be

www.crorb.org

www.kkrogent.com

www.knvrokempen.tk

www.crmrlg.be
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MD

ME

MO

NA

KSMD
Leopoldskazerne
Gaspar de Craeyerstraat 2
9000 GENT

Tel: 09/233.02.24
Tel: 09/267.38.10
Fax: 09/233.92.22
E-mail: filip.stragier@pi.be

KRO MECHELEN

Kapt (R) B. JONCKERS
Goswin de Stassartstraat 6
2800 MECHELEN

Tel: 015/21.64.28
Tel: 0475/31.83.17 (GSM)
www.reserveofficieren-mechelen.be
Fax: 015/21.64.28
E-mail: info@douglasdictscott.be

CROR MONS

Lt Col (R) D. HELBOIS
Boulevard Sainctelette 95
7000 MONS

Tél: 065/34.68.98
Tél: 0475/20.43.33 (GSM)
Fax: 065/34.68.98
E-mail: helbois@fucam.ac.be

Cdt (R) J. STRAPS
Rue Henri Linchet 7
5020 FLAWINNE

Tél: 081/73.87.17
Tél: 0477/27.82.21 (GSM)
Fax: 085/84.52.29
E-mail: straps_jacques@yahoo.fr
Tél: 087/55.48.14
Tél: 0477/29.16.87 (GSM)
Fax:
E-mail: wernergoffart@skynet.be

KNVMMR
ARNRMM

CROR NAMUR

OO

VRO EUPEN

Lt Col hre W. GOFFART
Eupenerstrasse 142
4837 BAELEN

OS

ANOSR
NVRHO

Lt Col hre J.-C. PETERS
Rue des Alliés 32
1190 BRUXELLES

Tél: 02/345.54.28
Tél:
Fax: 02/345.54.28
E-mail: jean-claude.peters@skynet.be

PC

COR PARA CDO
KRO PARA CDO

Maj (R) G. DEWORST
Avenue de Nivelles 42
1300 LIMAL

Tel: 010/41.46.48
Tel:
Fax: 02/549.30.29
E-mail: gp.deworst@compaqnet.be

KRO TIENEN

Kapt (R) X. SCHRAEPEN
Leuvenselaan 443
3300 TIENEN

Tel:
Tel: 0475/25.31.87 (GSM)
Fax: 016/82.56.59
E-mail: x.acto@belgacom.net

CROR TOURNAI

Qu Gen Baron RUQUOY
Rue de la Citadelle
7500 TOURNAI

Tél: 069/88.11.00
Tél: 0474/39.33.73 (GSM)
Fax: 069/88.11.19
E-mail: andre.hubaut@forem.be

TI

TO

Ere Lt Kol R. VANROBAEYS
VA KRO VLAAMSE ARDENNEN Kortrijkstraat 250
9700 OUDENAARDE

VB

VE

WA

KVR VLAAMS BRABANT

COR VERVIERS

KKRO WAASLAND

Lt Kol (R) P. DEWIT
Kardinaal Mercierlaan 29
3001 HEVERLEE

Kapt v/h Vlw (R) K. D’HONDT
WV GRO WEST-VLAANDEREN Timmermansstraat 32
8000 BRUGGE
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www.crorn.be

Tel: 055/31.32.27
Tel: 0496/41.96.36 (GSM)
Fax: 055/31.32.27
E-mail: vanrobaeys-deley@pandora.be
Tel: 016/22.40.84
Tel: 0495/20.07.76 (GSM)
www.reservistenvlaamsbrabant.be
Fax: 016/23.90.29
E-mail: pierre_dewit@hotmail.com

Tél: 087/22.94.00
Med Lt Col hre J.-C. DEPRESSEUX
Tél:
Chemin du Beaulieu 11
Fax:
4802 HEUZY
E-mail: corv@freegates.be
Maj (R) B. DE MAYER
Sander Wynantslaan 15
9100 SINT-NIKLAAS

www.geocities.com/nvmmr_anrmm

Tel: 03/771.20.73
Tel:
Fax: 03/771.20.73
E-mail:
Tel: 050/34.87.66
Tel: 0475/70.65.65 (GSM)
Fax: 050/34.87.66
E-mail: koen.dhondt@pandora.be
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