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Verslag kamp Smeerebbe-Vloerzegem
by : 1st sgt John Fowler
C0. H
37th Texas Cavalry

Op vrijdag 07 oktober was
het weer zover en dit voor
ons laatste kamp in 2005.
Ik had een halve dag verlof
genomen om de auto te laden
en kon om 16.00uur eindelijk
vertrekken
richting
Smeerebbe-Vloerzegem.
Toen ik daar aankwam waren al velen lustig aan het
opzetten en na toewijzing van mijn stukje gras kon ik er
ook aan beginnen.
De weersomstandigheden waren goed en zouden
volgens het weerbericht zo blijven voor het ganse
weekend en dit was veelbelovend.
Na een uurtje of 2 stond alles recht en ons kampleven kwam op gang.
Mijn aandacht werd getrokken door het heerlijke aroma van koffie bij de buren en ik wist
onmiddellijk wie ik met een bezoekje ging vereren.
Laat in de avond kwamen Jack McFinn en Laura Bradley nog toe, die moesten noodgedwongen
opzetten in het licht van een grote lamp en kregen wat hulp om sneller klaar te zijn.
Zaterdagmorgen mijn eerste werk was het aanduiden van de Flagposts en het begeleiden van
mijn Co. naar de vlaggengroet.
Na het openingswoord van de Major kon alles beginnen doch was er een spijtige zaak bij.
Zondagmorgen zou een herdenkingsplechtigheid volgen voor Philip "Hawk" Diopere collega en
vriend uit onze bevriende club van Oostkamp.
Toen de wachtlijst bekend werd gemaakt en ik Wacht liep tussen 04.00 en
06.00 moest ik een vervanger hebben… Daar Sgt Pat Garret naar een
familiefeest moest en maar zondagmiddag terug kwam zat ik met een
probleem! Wie zou ik aanduiden om mij te vervangen?
Help, help wat nu gedaan, ik ging dan maar te rade bij de Staff en kreeg
het antwoord: “IMPROVISEREN jongen, improviseren.”
Oei, Oei wat nu gedaan dacht ik, ik zal dan maar Lt Snipe nemen omdat
hij vroeger 1Sgt was maar dat kon niet.
De Sergeant-major zei dat ik enkel een lagere rang mocht nemen maar die
was niet voorhanden en ik kreeg de hint van; promoveer iemand tijdelijk
naar Cpl.
Lap daar gingen we weer, wie oh wie kon ik nemen?
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Mijn eerste keuze was Laura Bradley maar ik liet mijn
oog op de wachtlijst vallen en die kon ik in eerste
instantie ook niet nemen omdat zij samen met mij de
wacht deed van 04 tot 06 en zodoende vrij van dienst was
in de voormiddag.
Dan maar gaan bemiddelen bij de lieutenants, om haar
een andere wacht te laten lopen zodat ik haar kon promoveren.
Na goedkeuring van de Lt’s kreeg Laura de melding dat ze met Jack
McFinn van wacht gewisseld was, ze vroegen zich al af waarom.
Alles werd duidelijk toen ik om 14.00 een fall-in deed om Laura
Bradley tijdelijk te bevorderen
tot de rang van corporal en dit tot zondag 14.00 zodat ik een vervanger voor mij had op
zondagmorgen. Meteen waren haar vragen opgelost voor het wisselen van haar wacht met die
van Jack.
De herdenkingsplechtigheid diende nog ingeoefend te worden zodat deze toch mooi en sereen
kon verlopen.
Na wat herhalingslessen van de drill was de dag al snel om.
Laura kwam dan ook na elke drill-sessie bij mij om wat extra uitleg voor wat haar te doen stond.
Natuurlijk was ik bereid haar deze te geven, waarbij ze alles mooi noteerde.
Na wat geoefend te hebben met Lt Snipe, Hoss en mezelf zagen we dat ze het goed ging doen.
In de nacht hoorden we plots een schot en het kamp stond al snel in rep en roer om te kijken wat
er gebeurd was maar na een groot uur van extra alertheid kon iedereen weer slapen gaan.
Zondagmorgen hoorde ik plots de melding; “Co’s prepare for flag salute.”
De vlag werd natuurlijk halfstok getrokken uit respect voor Philip "Hawk" Diopere.
Daar ik mijn nieuwsgierigheid niet kon bedwingen en mij toch net aan het kleden was wou ik
toch stiekem kijken hoe mijn vervanger het er vanaf bracht. Als een kleine jongen stond ik toen
te gluren door de spleet van mijn tent.
Ik zag geen enkele fout en kwam na de
vlaggengroet uit mijn tent, al snel hoorde ik van
alle kanten dat ze het heel goed gedaan had. De
Sergeant-major kon het natuurlijk weer niet laten
mij erop te wijzen dat de troepen bij Laura zelfs
beter uitgelijnd stonden dan bij mij tijdens de
vorige vlaggengroet.
Ik was fier op haar en feliciteerde haar dan ook
voor het gepresteerde werk, een drankje in de
plaatselijke kroeg was zeker voor mij niet teveel.
Laura doe zo verder meid en bedankt.
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Iets voor elven was het dan zover; de herdenkingsplechtigheid voor Philip "Hawk" Diopere. We
kwamen op het terrein waar zijn foto stond op een tafel
met de rebbelflag en een zelfgemaakt bloemstuk.
Het bloemstuk dat op tafel lag was gemaakt met de
weinige
middelen
die
voor
handen
waren,
niettegenstaande was toch prachtig voor deze gelegenheid,
bedankt Kate Foster.
Na het opstellen van de troepen deed de Major een
toespraak waar iedereen stil van werd en
waarbij enkelen een krop in de keel
kregen. De emotie werd enkelen teveel
en menige traantjes rolden. Er werd een militair eerbetoon gehouden voor Philip
"Hawk" Diopere waarbij 4 schoten weerklonken in het anders zo rustige
Smeerebbe.
Hierbij zou ik dan ook mijn innige deelneming willen betuigen aan de familie
en nabestaanden van Philip "Hawk" Diopere en dit namens het ganse 37th.

Om 14.00 uur deed Laura een fall-in en riep mij naar voor om het commando terug aan mij over
te dragen. Ik bedankte haar voor het geleverde werk en ik hoop nog meer van haar te kunnen
zien op dit gebied. Na de dismissed klappen alle militairen voor haar eens in de handen.
Onze gekende zangeres Texas Twixy kwam ook nog even gedag zeggen en bleef tot na de
vlaggengroet. Die zien we nog op kampen!
(momenteel zullen dit er twee zijn dus dat beloofd mensen!!)
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De Sergeant-major wou dan ook nog wat drill geven en we gingen de straat op.
Na enige tijd bracht hij ons tot
stilstand en vroeg wie er eens wou
overnemen, Laura schudde direct
van nee, ze moest nog bekomen van
haar taak als 1Sgt zei ze.

Lt Hoss nam dan maar over en hij kreeg dan ook prompt de
sabel van John in de handen geduwd waarop deze laatste de
rangen vervoegde. Hoss leidde ons opnieuw naar
het kamp voor de laatste vlaggengroet dit
kampjaar.
En zoals het al altijd geweest is mochten we na
deze laatste vlaggengroet opbreken maar dit liet
weer op zich wachten bij velen en zeker bij mij
deze keer.
De restanten (hapjes en drank) kwamen boven en stonden in het midden
van het terrein. Deze moesten op, de mensen die nog wat wouden nuttigen
wisten waar het stond.
Daarna nog eens afscheid nemen in café ’t Olmenhof en dan naar huis.
Kate Foster, Amy Foster en Liza-Jane hebben dit uitbundig gedaan en
waren “geleffeteerd” (begrijpen wie het begrijpen kan)
Mensen ik hoop uit de grond van mijn hart dat ik iedereen mag terug zien het volgend
kampseizoen en ik hoop ook nog wat mede militairen van andere compagnies te mogen
begroeten.

Tot volgend Kampseizoen!
Greets,
John Fowler

Layout,
John McCain,
Sgt-mjr & secretary
37 th Texas Cavalry
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