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    Woord van de voorzitter 
 

Beste vrienden, leden van de Vriendenkring Oud Soldaten Peizegem, vandaag 27 januari 2012 heeft u de 
langverwachte zesde editie van onze “in ’t Vizier” in handen gekregen. 
Het is andermaal de bedoeling om via tekst- en fotomateriaal even terug te blikken op een goed gevulde   
werking in 2011.  
 
Dank gaat niet alleen naar de bestuursleden van het redactieteam die deze “in ’t Vizier” weer aardig in      
elkaar knutselden maar ook naar andere leden zoals Erwin en "Rembrandt" die een te appreciëren tekstuele 
bijdrage leverden en Hubert die ons aardig wat fotomateriaal bezorgde. 
 
Zoals u verder in dit nummer zult zien en lezen, was 2011 alweer een rijk gevuld activiteitenjaar voor onze 
vriendenkring. 
Naast onze traditionele ingrediënten – de natuurwandeling ( Plantentuin ) – de fietsuitstap met BBQ – de 
busuitstap ( Maldegem en Zeebrugge ) – de 11 november viering ( met "Engels" ontbijt ! ) - wordt er dan nog 
niet gesproken ( wegens plaatsgebrek ) over de jaarlijkse petanqueavond en de uitstap naar de tentoonstel-
ling " Gekleurd verleden " in Gent. 
 
Daarnaast waren er de twee " militaire uitstappen" naar de luchtmachtbasis van Beauvechain en naar de  
10de Tactische Wing in Kleine Brogel , waarbij we nogmaals Brigadegeneraal André Van Baelen bedanken die 
er voor zorgt dat we telkens veel meer te zien krijgen dan de " gewone toerist ". 
 
Daar de vijfde editie reeds dateert van begin 2010, mogen we zeker niet vergeten te wijzen op de belangrijke 
verdienste van de VOSP in de vorm van het monument " Arms Reversed " – dat is de naam dus – op het oud 
kerkhof. De foto die onze cover nu siert zal dan ook op alle volgende edities gebruikt worden. 
 
10 Jaar van vele activiteiten zitten erop. Sommige cultureel geïnspireerd, andere meer ludiek of educatief. 
In ieder geval zal het in de toekomst niet minder zijn. Een goed samenwerkend en combattief bestuur staat 
hier garant voor. U hoort nog van ons. 
 
Tot slot, een vereniging is meer dan de som van zijn leden – zelfs als dit ledental ondertussen de 130 ruim 
overschreden heeft – en dat komt door de inzet en appreciatie van al die leden voor alles en bij alles wat  
georganiseerd wordt.  
Daarom dank ik iedereen, die zich op zijn manier inzet en hierboven niet vermeld werd, maar evengoed zijn 
bijdrage heeft geleverd, alleen reeds door zijn aanwezigheid en actieve deelname aan de evenementen die 
georganiseerd werden.  
 
Ad multos annos,  
Jos  
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TIPS aan onze soldaten in 1953.  
Uit : “Handboek van de soldaat”: DUITSLAND 
 
Het is geenszins de bedoeling u een lange uiteenzetting te geven over Duitsland, maar het zal u zeer dienstig 

zijn er enkele beschouwingen over te lezen om alzo een juister inzicht te hebben in uw taak met haar mooie en 

gevaarlijke kanten. 

De bezetting immers, is voor u als een avontuur. Ge verlangt er naar en toch ben je niet helemaal gerust. Het 

onbekende trekt aan en stoot af tegelijkertijd. 

1. Het Land. 

De streek die ons leger werd toegewezen ligt in het Rijnland en Westfalen. Aken, Keulen en Bonn zijn de   

interessantste steden, Verder hebt ge kazernes en kazernementen in kleinere plaatsen. Deze laatste zijn in        

't algemeen niet te zeer toegetakeld door het oorlogsgeweld. Het leven is er aangenamer, terwijl Keulen en 

Aken het meer dan erg te verduren hadden. Dit heeft voor gevolg dat een massa mensen opeengepakt leven in 

kelders, bunkers, noodwoningen en beschadigde huizen. 

Er werd nochtans op de 8 jaren na-oorlog al heel wat bijgebouwd, het economisch leven heeft terug zijn voor-

oorlogs tempo hernomen en wie als buitenstaander door de stad wandelt, zal van werkelijke problemen op  

sociaal en zedelijk gebied niet zo heel veel bespeuren. 

Westfalen en Rijnland zijn rijk aan natuurschoon en misschien zal het voor u een zeer aangename ontdek-

kingsreis worden van onbekende en mooie streken. Tracht daarom in de mate van het mogelijke te profiteren 

van de kans die geboden wordt om excursies mee te maken en uw geest te verrijken met nieuwe kennis van 

land en volk. Leg zo mogelijk een fotoalbum aan, dan zult ge jaren later nog mooie herinneringen kunnen       

" herleven ". 

2. Het Volk. 

In het algemeen zal uw kontakt met de Duitse burger niet hatelijk zijn. Vriendelijk zal hij u de weg wijzen, 

een praatje slaan en dankbaar de sigaret die ge hem aanbiedt, aannemen. Hij zal vertellen dat hij België kent 

van de voorlaatste of laatste oorlog en er misschien wel een beetje hoog mee oplopen. Best is niet over de  

oorlog verder ie praten want dit leidt onvermijdelijk tot botsingen. 

De Duitser heeft stellig zeer veel kwaliteiten, ge zult verstomd staan over zijn werkzaamheid en prestaties op 

gebied van handel en nijverheid. Handelsmaatschappijen, banken verzekeringsmaatschappijen, gebouwen, 

buildings van kolossale afmetingen, fabrieken en ateliers van alle mogelijke producten liggen dik gezaaid 

doorheen heel het Westen. Dit alles zal hij u met " Stolz " vertellen. Het " Deutschland über alles " zit hem in 

merg en been en soms stoort ons die overdreven opschepperij . 

3. Het Duitse Meisje. 

Ge hebt al vrienden gehoord die u veel verteld hebben over de Duitse schonen. Volgens hun zeggen zijn ze 

heel wat mooier dan onze meisjes en kunnen ze in alle geval erg lief doen. 

Over schoonheid zullen wij dan maar niet te lang praten, dat is nogal zeer betrekkelijk en de persoonlijke    

opvatting oordeelt hierin naar eigen begrip en ,zienswijze. 

Zeker is het dat een meisje lichamelijk mooi gebouwd kan zijn en bekoorlijk kan doen, zonder dat zij daarom 

zedelijk te betrouwen is of voldoende waarborgen biedt inzake godsdienst, verstandelijke ontwikkeling en  

levensbeschouwing. 

Vergeet niet dat er in Duitsland miljoenen meisjes méér zijn dan mannen. Hun opvatting over leven, liefde, 

verkering verschilt dikwijls hemelsbreed met wat uw moeder, uw zuster of uw verloofde daarover denken. 

Niet bij allen natuurlijk. Er zijn ook hier veel deftige, correcte en hoogstaande meisjes en vrouwen, Maar deze 

categorie zal met u, soldaat nooit in betrekking komen. 

Het meisje of de vrouw die zich aan u interesseert, is juist het soort dat niet bij u past. Het is de categorie der 

soldatenmeiden die nergens deugt, ook in België niet, die loert op uw geld of op uw jeugd. Wees toch niet  

onverstandig en onnozel ! Denk toch niet dat gij de eerste man zijt waar ze mee in betrekking komt ! Denk er 

ook aan dat gij eens naar uw thuis, uw dorp of stad zult moeten 

weerkeren en aan de problemen die dit stelt. Begin er niet mee en bewaar uw hart voor een flink. meisje, uit 

eigen volk of streek, daar zult ge alleszins het verst mee komen. 
 
Uit : "  Handboek van de soldaat : Daarom …." ( circa 1953 ) 
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Enkele leden konden op 25 mei 2011 naar de 1Meteo Wing in Bevekom/BEAUVECHAIN , 
met bezoek aan het  weerstation en de opleiding op Marchetti’s . 
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Bezoek aan de Nationale Plantentuin van Meise op 30-04-2011 
 

Onze vertrouwde gidsen Bart en Jurgen hebben ons rondgeleid in deze wonderbaarlijke groene omgeving met 

zijn prachtig kasteel, park en talrijke serres.  

Het park is reeds de moeite waard om een ontdekkingstocht in de natuur te 

maken. 

Een deel ervan is gereserveerd voor de aanplanting van rododendrons, die 

tijdens ons bezoek in bloei stonden en waarvan wij de kleurenrijkdom van 

de verschillende soorten mochten aanschouwen. 

 

Eén van de meest opmerkelijke bo-

men is de sequoia, die in Meise on-

geveer 50 meter hoog is, maar waar-

van er in Californië nog veel grotere 

exemplaren staan. Deze imposante boom met zijn zachte schors gaf ons 

het gevoel dat wij plotseling allemaal gekrompen waren. 

 

 

 

In de serres dwaalden 

wij doorheen de gema-

tigde, subtropische en 

tropische klimaten die 

onze planeet rijk is. 

 

 

 

 

 

 

Zie de foto‟s hiernaast. 

 

 

 

 

 

 

Moe maar voldaan trokken wij na dit bezoek met zijn allen naar de Oppemse Hoeve. Bij een heerlijk weertje 

konden we daar onze  innerlijke mens versterken. 
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Wandeling door de serres van de Nationale plantentuin 
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Historische fietstocht “Peizegem anno 1705”  
 

De geschiedkundige fietstocht van 25-06-2011 door Peizegem was voor de meer dan 100 ingeschrevenen een 

verrassende gebeurtenis. Die voerde hen langs de Peizegemse straten op basis van een kaart van cartograaf 

Ferraris, destijds in dienst van de Oostenrijkse keizer in 1775.  

De vier gidsen, Erwin,Willy, Jos en Louis gaven tekst en 

uitleg bij het Koolhof in de Peizegemstraat, de Molen-

baan, de Brandewijnhoeve (net over de grens met Steen-

huffel), de Bouwbeek en “Frankrijk, de grenscafé”, het 

Hof Ten Houte, de St-Huybrechtstraat, het Peizegemhof 

en de Koutermolen. 

Op basis van de weinige overblijfselen uit een ver verle-

den van Peizegem zijn wij er in geslaagd een lokale   

gemeenschap tot leven te wekken die wij alleen nog kenden uit de geschiedenisboeken. 

Ons dorp zelf is nog van vrij recente oorsprong. Maar in de vorige eeuwen werd ons landschap gedomineerd 

door enkele grote versterkte “hoven of landbouwnederzettingen”, die allemaal omwald waren en grotendeels 

in hun eigen behoeften moesten voorzien. 

In die tijd was het huidige grondgebied van Peizegem onderverdeeld in 3 wijken, genoemd naar het Hof ten 

Houte, Hof te Peyseghem en het Hof bewoond door het geslacht Coeckelbergh. 

Aan één kant was ons dorp afgebakend door het grote Buggenhoutbos, dat tot aan de Eerste Wereldoorlog van 

“14-18” tot aan het Hof ten Houte grensde. 

Alhoewel Peizegem en omstreken relatief weinig oorlogsellende hebben gekend, kunnen wij toch stellen dat 

de Eerste Wereldoorlog hier op een ander vlak zijn sporen heeft nagelaten... 

Tijdens WO1 hebben de Duitse soldaten het Buggenhoutbos zo goed als kaalgeslagen en dit heeft ervoor ge-

zorgd dat het eens zo uitgestrekte bos grotendeels verdwenen is en herleid werd tot het recreatiebos dat wij nu 

kennen. De historische fietstocht werd beklonken met het heffen van enkele glazen lokaal gerstenat in de 

Brouwerij De Block en werd tenslotte afgesloten met een lekkere barbecue. 

Wij bedanken langs deze weg onze gidsen: Willy, Jos, Erwin, Ghislain en Hubert en special Louis Thomas, 

die als grote bezieler van deze fietstocht menige boeken en brochures heeft doorbladerd en uitgepluisd om tot 

dit prachtig resultaat te komen. 

Aansluitend was er onze jaarlijkse Barbecue in „t sportcentrum. Of het er plezant was ? Lekker eten en drinken 

en De Vedettn‟ zorgden voor muzikaal vertier tot in de late uurtjes. Hiernaast enkele sfeerbeelden. 
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Na de fietstocht ….  onze jaarlijkse barbecue. 
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Busuitstap 17/09/2011 naar Maldegem en Zeebrugge. 
  

Op 17 september vertrokken wij, met 2 bussen en met liefst 82 deelnemers, richting Adegem, Zeebrugge en 
Velzeke. 
 Onze eerste stop wa in het Canadees museum, waar wij rond 9.30u. op de koffie gingen bij de familie Van 
Landschoot in theeroom “De Canadees”. Hier werd de groep opgesplitst in 2 groepen nl. de bezoekers voor 
het oorlogsmuseum en de groep die de “Tuinen van Adegem” konden bezoeken.  

Groep 1 verkende onder leiding van een 
gids het oorlogsmuseum. De mobilisatie, 
bezetting en bevrijding van Vlaanderen 
worden er op een levendige manier voor-
gesteld. Verscheidene diorama’s toonden 
ons levensechte militaire acties uit WO 2 
met 200 uniformen, wapens, zenders,  
posters, enz. met als sluitstuk de 20min. 
originele film over de slag om de Schelde. 
De rondleiding in dit prachtig museum 
duurde ongeveer 1.30u. en is uniek in Eu-
ropa.  
Ten zeerste aangeraden!  
 
Groep 2 bezocht intussen de tuinen ,“de” 
toeristische parel van Adegem, een uit-
blinker in het meetjesland. Op een ludieke en poëtische manier gaf de gids, uitzonderlijk de eigenaar Gilbert 
Van Landschoot zelf, ons een rondleiding op een tocht van filosofie, kennis en architectuur. Wij werden on-
dergedompeld in duizend jaar traditie van tuincreaties.  
Gilbert vertelde ons hoe hij 36 jaar geleden zijn tuinen aanlegde in een eigen stijl. Wij bezochten de Franse 
tuin, de Engelse tuin, de Japanse tuin en de Exotentuin met zijn magische krachten. Nu vele jaren later is dit 
uitgegroeid tot één van de topattracties in Vlaanderen.  
Tijdens het 3-gangenmenu gaf “woordenvloed Gilbert” uitleg over het indrukwekkende interieur van de zaal 
“De Canadees” met zijn speciale zuilen, enorme balken, prachtige glasramen. Echt de moeite. 
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ZEEBRUGGE 
Na de lunch vertrokken wij naar Zeebrugge voor een havenrondvaart met het passagiersschip “De Binus” , 
één van de nieuwste binnenvaartschepen van rederij “Franlis”. Niet alleen het comfortabel binnendek, maar 
vooral het panoramisch buitendek zorgden voor een onvergetelijke trip. Tijdens de 75 min. durende rond-
vaart gaf onze gids een overweldigend overzicht van alles wat er zich rond en op de haven afspeelt. Zo ont-
dekken wij de ankerplaatsen van de vrachtgiganten, ferries, cruiseschepen, vissersboten, sleepboten en luxe-
jachten. Wij vaarden voorbij de militaire Belgische marinebasis, gasterminal, windturbines. Grandioos. 
Duizenden zeevogels volgden onze route en wij maakten kennis met één van de grootste sluizen ter wereld. 

We keerden huiswaarts via dancing “Parasol” waar wij nog een laatste snack konden nuttigen en sommigen 
hun danstalent konden tonen. Ondanks de regen werd het een prachtige en leerrijke dag.  
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DE  VLAG  DEKT  DE  LADING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vlag is het levend zinnebeeld van een vereniging !  
Zo is het altijd geweest  en zo zal het steeds blijven. 

Miljoenen helden zijn hiervoor gesneuveld over de ganse wereld. 
De geschiedenis van ieder land staat bol – als een vlag in de wind – van de  

heldendaden door vaandeldragers of vaandrigs, de dragers van een eervol symbool. 
Denk maar aan onze roemrijke Guldensporenslag of aan de onsterfelijke Rodenbach 

die de vaandrig onvergetelijk beschreef voor het nageslacht, “in de vale sching van ’t westen”. 
Om nog te zwijgen over de twee wereldoorlogen waarbij ons land betrokken was. 
Naast het prachtige romantische verleden beleven wij de keiharde realiteit van 

het moderne, gejaagde leven waarin de vlag al haar glorie heeft bewaard, 
zoals Johan Verminnen, onze Vlaamse troubadour, het zo prachtig heeft bezongen: 

“Ieder in dit landje, ieder heeft zijn vlag”. 
De VOSP maakt op deze gulden regel zeker geen uitzondering. 

Het is voor mij dan ook een zeer grote eer, als stichtend lid, 
deze symbolische wimpel te mogen dragen bij plechtige gelegenheden,  

en dit namens al onze leden, waarvoor mijn oprechte dank ! 
Onze prachtige vlag werd ontworpen door Hugo en gesponsord door Mario. 

Bedankt beste vrienden, met de plechtige belofte dat wij de vriendschap steeds 
hoog in ons vaandel zullen dragen. 

 

 

 

 

 
Willy Van Puymbroeck 
Fiere vaandeldrager van de VOSP. 

Inwijding van  onze vlag op 11 -11- 2008 door Deken Jan Lagae 
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Vosp : gekend en gewaardeerd tot in Israël. . 

 

Woensdag 6 juni was de eerste organisatie van VOSP voor het grote publiek : Natan  Ramet, één der laatste 

overlevenden van de holocaust vertelde het verhaal van zijn deportatie naar Auschwitz , het grootste vernieti-

gingskamp van WO 2 . 

Achteraf zijn de goede reacties van de aanwezigen over deze organisatie ter ore gekomen van de Oud-strijders 

van Buggenhout en hun Sympathisanten. We kregen van onze buren dan ook de vraag om samen iets te orga-

niseren, waarop we positief hebben gereageerd . Het resultaat van deze samenwerking was de opvoering van 

de theatermonoloog  „ Tobias Schiff „ door Ronny Vandecandelaere in zaal De Pit te Buggenhout op 

18.10.2008 . Een groot succes. Wie herinnert zich niet meer de fantastische klarinetvirtuoos Miltos  

Mumulides die de muziek bracht op de gebeden van de Kaddish (de dood) ? 

Op één van de voorbereidende vergaderingen vertelde Eduard Vincke uit Buggenhout (intussen overleden), 

dat zijn moeder in WO 2 een joods meisje, Eva Bamberger , opgenomen had in haar gezin ondanks het feit dat 

haar echtgenoot Jozef Vincke door de Duitsers opgepakt en gedeporteerd was als Nacht Und Nebel gevange-

ne. Hij was lid van de verzetsbeweging “ De Zwarte Hand “. Na de oorlog is Eva uitgeweken naar de USA 

om, samen met haar zus en moeder, haar vader te vervoegen die op 10 mei 1940 in de States was voor zaken . 

Na het overlijden van hun moeder zijn de kinderen Vincke het contact met de joodse dame Eva verloren . 

Reeds verschillende jaren was Eduard vruchteloos op zoek naar haar adres via verschillende middelen ( waar-

onder uiteraard internet ) maar tevergeefs . VOSP heeft toen aangeboden om te helpen. Op onze aanvraag 

heeft de heer Ramet zijn archiefdienst van het museum in Mechelen aan het werk gezet, met reeds na drie   

dagen een positief resultaat . VOSP heeft Eva Bamberger, die ondertussen leefde als Gabrielle Lewinson ,  

telefonisch gecontacteerd en de gegevens doorgespeeld aan Eduard Vincke . Prompt werd het contact tussen 

beide families hersteld . 

Via de sympathisanten uit Buggenhout vernamen wij dat Eduards moeder, Romanie Nelis , geen medaille van 

erkentelijkheid van de staat Israël ontvangen had . VOSP heeft ook dit ter hand genomen . We hebben een 

dossier samengesteld en mevr. Lewinson  uitgelegd hoe zij een aanvraag voor erkenning moest indienen bij 

het Yad Vashem instituut in Jeruzalem. Een aanvraag om de onderscheiding  van “ rechtvaardige onder de 

volkeren” toe te kennen kan alleen ingediend worden door de Jood of Jodin die gedurende WO2 opgevangen 

en verborgen geweest is voor de Nazi‟s . Gabrielle Lewinson heeft deze aanvraag ingediend om postuum deze 

dekoratie toe te kennen aan Romanie Nelis . 

Een dossier werd geopend in Tel Aviv en de commissie van de rechtvaardigen vroeg aan Eduard Vincke om 

getuigenissen voor te leggen alsook foto‟s uit deze periode ( 1942-1945 ). Getuigenissen voorleggen was een 

groot probleem en wel om twee reden : 

   - Er zijn geen overlevende buren meer uit die periode 

- Niemand wist dat Eva Bamberger een joodse was. Haar haren werden gebleekt, haar naam veranderd 

en iedereen werd verteld dat ze een stadsmeisje was die naar „den buiten‟ kwam  omdat overleven hier 

gemakkelijker was . 

Hier kon VOSP nog iets doen ! We hadden research gedaan over de verzetsbeweging    „ De Zwarte Hand „ 

om aan de gemeente Merchtem een straatnaam aan te vragen voor François  Beuckelaers, ook lid van de 

Zwarte Hand . We hebben Tel Aviv gecontacteerd, uitgelegd wie en wat VOSP is, wat wij al hadden gedaan 

om de gedachte van de holocaust levendig te houden .  We hebben de commissie rechtvaardigen de gezins-

situatie 1942-1945 uitgelegd . We hebben getuigd ( uit onze research F.B ) dat de Duitsers met de regelmaat 

van de klok huiszoekingen hebben gedaan bij mevr. Vincke , op zoek naar wapens . De Duitsers konden moei-

lijk aanvaarden dat een verzetsbeweging niet over wapens beschikte, vandaar deze regelmatige invallen bij de 

families van de verzetsleden . Onze getuigenis werd door de commissie onderzocht en aanvaard . 

De familie Vincke ontving een schrijven uit Israel dat de titel „ rechtvaardige onder de volkeren „ werd toege-

kend aan mevr. Vincke, VOSP ontving een kopie van deze brief . In dit schrijven werd gevraagd contact op te 

nemen met de Israëlische ambassade te Brussel. Deze zou instaan voor de organisatie van de ceremonie voor 

de overhandiging van de medailles . VOSP heeft ook de kontakten gelegd met de ambassade .De Israëlische 

ambassade stelde voor om een ceremonie in te richten op 19 oktober 2010 in het Lyceum Daschbeck te    

Brussel , iedereen was akkoord over plaats en datum . 
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Toen vroeg de burgemeester van Buggenhout ons , via de oud-strijders van Buggenhout, of we bij de ambas-

sade wilden bemiddelen om de ceremonie toch in Buggenhout te laten doorgaan. Zij zouden er voor zorgen 

dat er een televerbinding zou zijn tussen Buggenhout en Brooklyne (USA). Het Buggenhouts bedrijf  Telepor-

tel zou dit organiseren.  Er was echter een probleem in de USA . De echtgenoot van Gabrielle is 93 jaar en kan 

zich niet meer verplaatsen . Na veel heen en weer gemaild te hebben werd  eindelijk beslist de ceremonie te 

organiseren in het gemeentehuis te Buggenhout op 31.5.2011.  De medailles werden uitgereikt door de  

Israëlisch ambassadeur Tamar Samash aan de kinderen van Romanie Vincke ( Nelis ). 

Na de uitreiking heeft Vosp terug contact opgenomen met het Yad Vashem instituut met de vraag om een foto 

te mogen ontvangen van de inbeiteling van de namen Vincke ( Nelis ) in de “muur der rechtvaardigen” . Het 

Yad Vashem heeft ons gemaild dat de update nog niet gebeurd is , maar dat ze ons een foto bezorgen na het 

inbeitelen.  We hebben deze foto beloofd aan de familie Vincke en een kopie aan de gemeente Buggenhout . 

 

Eduard Vincke was lid van onze vriendenkring VOSP. Hij is overleden op 2 juli 2011 . 

Shalom Eduard 

Burgemeester Vanherreweghe, Jo Vincke (zoon van Eduard), Laurette Vermeersch (weduwe van Etienne  

Vincke) , Maria Vincke, Ambassadeur Tamar Samash van Israël, Willy Albrecht, een persattaché van de  

Israëlische ambassade en Jos Saerens, tijdens de overhandiging van de oorkonde op 31-05-2011. 

EVA BAMBERGER 

Joods meisje, verstopt door Romanie NELIS 

tijdens  de bezetting door de Nazi‟s van 1942 

tot 1944.  Zo ontsnapte zij aan   

“het Duitse Endlösings-programma” . 

Romanie NELIS, gelauwerd  door YAD VASHEM als 

“Rechtvaardige Onder De Volkeren” 
Naast haar “Gaby” (Eva) en onderaan  

Eduard, Maria en Etienne. 
Foto genomen op Driehuizen tijdens WO2 
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Bezoek aan de 10 Tactische Wing - Kleine Brogel 

Al vroeg, het is pas 7 uur,  op weg naar het Noorden van Limburg. Vandaag brengen we een bezoek aan één 

van de parade paardjes van het Belgische leger: Kleine Brogel, daar waar de F16 piloten thuis zijn. 

Adj. Erwin Hamers leidt ons rond en geeft deskundige uitleg. Hij heeft zelf ook in Afganistan gewerkt en kent 

dus het terrein daar: Kaboel, Helmand, Kandahar. 

De 10 W TAC met zo'n vijftigtal F16-vliegtuigen, staat op wereldvlak aan de top binnen de Navo: high tech, 

direct inzetbaar, precisiebombardementen, thuis op alle terreinen.  

Zo'n F16 heeft motoren met een capaciteit van 60000 PK, verbruikt gemiddeld 4000 liter brandstof per uur 

(20000 l/uur tijdens het opstijgen) en is uitgerust met GPS-geleide wapens, 20 mm boordkanon en kan tot op 5 

km afstand een precisieraket afvuren op een klein voertuig of persoon. Binnenin zo'n vliegtuig is alles high 

tech. Alle nuttige informatie wordt geprojecteerd op het rechter oog zodat er steeds kan gefocust worden op 

datgene wat belangrijk is. 

Deze jongens hebben nog onlangs hun nut bewezen in Libië en Afghanistan en iets langer geleden in de Bal-

kan. In Afghanistan zijn de werkomstandigheden wel heel speciaal. Opstijgen onder vijandelijk vuur omwille 

van de Taliban of Al Qaïda-bedreiging moet in een minimum van tijd gebeuren. De weersomstandigheden zijn 

er ook extreem: van min 20° of meer tot +50° C, zandstormen... De Belgische troepen zijn daar gelegerd in 

een 'compound' met in totaal zo'n 20 000 personen waarvan natuurlijk een groot aantal Amerikanen. Omdat de 

piloten en het hele ondersteunende team 24 uur op 24 uur alert moeten zijn kan je er ook 24/24 eten, slapen en 

ontspannen. 

De piloten van 10 W TAC voeren drie soorten operaties uit: air policing (politie spelen in de lucht), vredeson-

dersteunende operaties, dagelijkse trainingen. Oefeningen worden aangepast aan het terrein waar moet worden 

gevlogen: woestijn, bergen, moeras....Het credo van onze Belgische F16 afdeling zegt genoeg: “mission first, 

people always”, eerst de opdracht maar altijd staat de veiligheid van de mensen voorop. 

Na ontvangst met koffie brengen we een uitgebreid bezoek aan de afdeling waar F16 grondig worden nage-

zien en eventueel hersteld. Dan gaat het richting restaurant 'Hof Bergendal' voor een lekker drie gangenmenu. 

Een bezoek  aan de Flight Simulator, waar heel wat piloten hun opleiding vervolmaken of bijtrainen staat 

eveneens op het programma. 

Om het allemaal nog een beetje 'levendiger' te maken hebben de PR-mannen van Kleine Brogel gezorgd voor 

het 'live' opstijgen van 4 F-16 straaljagers. Het is perfect getimed aan het einde van ons bezoek.  

Het verblijf op deze basis wordt afgerond met een rondleiding in het KB Air museum, waar we nog eens kun-

nen kennis maken met vroegere vliegtuigen, afvuursystemen en munitie (o.a. de ondertussen verboden splin-

terbommen), schietstoelen enz... 

Het was dus weer een bezoek om 'u' tegen te zeggen. Met dank aan brigadegeneraal bd André Van Baelen 

voor de nodige contacten en een speciale dank aan de mensen van de basis van Kleine Brogel die ons een inte-

ressante en aangename dag hebben laten doorbrengen op hun basis. 
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De Flight Simulator 
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11 novemberviering 2011 

Na een stevig 'Engels' ontbijt met “bacon, eggs and 

beans” ging het in stoet door Leireken, Middelstraat 

en Processiebaan naar het oud-strijdersmonument op 

het oude kerkhof. Daar wachtten de “Patrouilleurs” 

in hun 14-18 legertenue om, met drill en enkele 

schoten in de lucht, de viering extra luister bij te zet-

ten. De vedett'n  speelden 'The Last Post' en 'Ten 

Velde'. De gelegenheidstoespraak werd deze keer 

gehouden door schepen David De Valck. Hij trok de 

aandacht op de rol van de vrouwen in de oorlog. 

Ook zij hebben dikwijls een belangrijke rol ge-

speeld, maar zijn zelden bedacht geweest met 

monumenten of gedenkceremonies. Voorzitter 

Jos herinnerde aan de verwezenlijking van dit 

monument ter ere van de Peizegemse gesneuvel-

den. Hij wees op de boodschap van “ons” monu-

ment, waarbij het individu - burger of soldaat -

centraal staat, en niet de “bevelhebbers”. Met de 

traditionele neerlegging van de bloemen en het 

afroepen van de namen van de gesneuvelden en 

overleden leden, eindigde deze plechtigheid aan 

het monument met de militaire groet van de oud-

soldaten, 

Na deze sobere, ingetogen viering was het tijd voor een rondje bij de leden "caféhouders" om de droge kelen 

te smeren.  
 

Om 14.30u verzamelde iedereen aan de 'Libanon' voor het aperitief en een fel gesmaakt bufffet. Het was het 

begin van een lange, gezellige namiddag voor de meer dan 140 deelnemers. Hiernaast enkele sfeerbeelden. 

De Patrouilleurs vuren 9 salvo‟s af als eresaluut. 
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 VOSP-EPOS door Rembrandt 

Een decennium, tien jaar boeiende geschiedenis, 
Avonturen, wapenfeiten, één grote belevenis, 
Doorspekt met anekdoten en roemrijke verhalen 
Die  deel uitmaken van onze beklijvende annalen ! 
 
Bij de VOSP kleurt de vriendschap de vlag,  
Geen ijdele woorden, voorwaarts dag na dag. 
Dit ongebreidelde streven maakt het spectaculair 
Doch de evolutie blijft constant, de spelregels fair. 
 
Amper elf stichtende leden 2001 in café TAXI, 
In de vroegte saucissen en jenever van Louis, 
Dan Merchtem, mis, receptie na het monument, 
Terug naar Peizegem, met hutsepot verwend.. 
 
Drie roemrijke leden zijn helaas niet meer: 
Dany, Roger en Soi vielen op het veld van eer. 
Aan het eenvoudige Clubje kwam een eind, 
De echte VOSP rees majestatisch overeind ! 
 
Een dynamische voorzitter en gemotiveerde ploeg, 
Een vlag, een strijdlied, vergaderen in de kroeg. 
De Vriendenkring bleef groeien en bloeien, 
Gedaan met kaarten, met spelen en met stoeien. 
 
De afscheiding van de KOS werd onvermijdelijk, 
Ombudsman Julien bleef kordaat en duidelijk, 
Remy bemiddelde, Eddie deed zijn duit in de zak 
En stelde beide Verenigingen op hun gemak. 
 
De clash der Titanen werd diplomatisch beslecht: 
De logica zegevierde, triomfantelijk en terecht ! 
Nieuwjaarsrecepties en 11 Novembervieringen, 
Leerrijke reizen en interessante voorstellingen. 
 
De IJzertoren werd beklommen in gevechtskadans: 
Zicht op de IJzervlakte van op de befaamde trans, 
Westrozebeke, Juul de Winde en Flanders Fields, 
Ieper, Passendale en onderweg ook nog “ iets “. 
 
Oud-strijders van Peizegem, netjes op een rij; 
De maanden en jaren vliegen razendsnel voorbij 
Doch de toekomst ligt nog altijd in ’t verschiet 
Met al haar vreugde, fierheid en misschien verdriet? 
 
Een Vriendenkring met stijgend aantal leden 
Waakt over het heden en het roemrijke verleden. 
Peizegem heeft zijn eigen “ARMS REVERSED” nu hier; 
De VOSP houdt het nauwkeurig in ’ T  VIZIER. 

VOSP 

10 

Jarig 

Bestaan 


