Nationale Vriendenkring ParaCommando Oostende-Kust en Hinterland
Stichtende Leden: Dedeken N. – Racoux A. – Burggraeve R.
Erevoorzitter : Goekint J.
Erelid: Sanctorum L.

Regionaal Uitvoerend Comiteit (RUC)
VOORZITTER

SECRETARIS

PENNINGMEESTER

LAMS Danny

BOSTYN Jan

GEEROLF Luc

voorzitter@paracdo-oostende.be

secretaris@paracdo-oostende.be

penning@paracdo-oostende.be

GSM 0499/327721

GSM 0491/255701

GSM 0472/221157

Website:

www.paracdo-oostende.be

Bankrekening:

IBAN: BE78 0001 4934 0186

BIC: BPOTBEB1

Regionaal Lokaal
Dr. L. Colenstraat 8
8400 Oostende

Openingsuren: alle zondagen van 10.00u tot minimum 14.00u

Lidgeld 2011
Effectieve Leden ........................................................... 16 euro (17-1 euro)*
Kadetten.................................................................... 7,5 euro
Sympathisanten ............................................................ 30 euro
Plaatselijke Leden .......................................................... 8 euro
*Nationaal lidgeld is 17 euro

Regionale werkgroepen
Bar en feestelijkheden: Coudeville Marcel
Plechtigheden en herdenkingen: Coudeville Marcel
Materiaal en magazijn beheerders: Vaneeghem Peter en Van Dale Milo
Veiligheids en technisch adviseur – materiaal: Vandierendonck Didier
Juridisch adviseur: Daenekindt Roger
Webmaster - clubblad: Vanhauter Dany (webmaster@paracdo-oostende.be)
ANPCV adviseurs: Schoonooghe Willy – Panesi Armand
Vaandeldragers: Benaerts Marc , Coudeville Marcel , Remue Raf
Coördinatie oefeningen: Geerolf Luc
Boetiek: Lams Danny
Schuttersploeg ANPCV Oostende: Maertens Gilbert
Rekenplichtigen: Oyaert Patrick , Remue Raf , Schoonooghe Willy

Bijna een jaartje voorzitterschap…

Na bijna een jaartje van voorzitterschap heb ik heel veel mensen leren kennen, wat voor
mij zeer aangenaam was en nog steeds is.
Onze grote evenementen als “Opposed Landing” en “Red Bean” zijn zeer goed verlopen.
Mijn dank daarvoor aan alle medewerkers.
Ondertussen heb ik ook ervaring kunnen opdoen van de verwachtingen, de deugden en
de denkwijze van onze leden.
De grote verscheidenheid hierin is soms verbazend. Daarom is het voor een voorzitter en
de leden van het bestuur niet gemakkelijk om tot een consensus te komen, wat mijn
bewondering voor mijn voorgangers doet groeien. Laat ons niet vergeten dat dagelijks
groot proberen te zijn in kleine dingen zeker niet altijd gemakkelijk is en we daar
ongetwijfeld bijtijds in falen.
Zoals iedereen weet is ons clublokaal enkel toegankelijk voor leden en sponsors. Daar
zal in de toekomst nauwlettender op worden toegezien. Het is immers een lokaal voor
paracommando's en hun sympathisanten en dat wil het bestuur ook zo houden. Het zijn
de leden en sympathisanten steeds toegestaan om een viertal genodigden mee te
brengen. Deze personen zijn occasioneel en zullen dan in een daartoe bestemde
gastenboek moeten worden ingeschreven wat wettelijk is bepaald. In het verleden was
dit ook van toepassing maar was wat in onbruik geraakt. Tevens een spontaan invullen
van dit register door alle leden geeft ons een data van onschatbare waarde.Het spreekt
voor zich dat het lid in alle maturiteit steeds verantwoordelijk en aansprakelijk is en
blijft voor het gedrag van zijn of haar genodigden. In het clublokaal maar ook op
evenementen of activiteiten.
Tevens heb ik samen met de andere bestuursleden kunnen vaststellen dat er ernstige
misverstanden bestaan tussen effectieve leden en plaatselijke leden. Wat aanleiding
heeft gegeven tot enige wrevel.
Om dit weg te werken en om een duidelijk onderscheid te maken tussen effectieve
leden en plaatselijke leden heeft het bestuur beslist de naam van “plaatselijk lid” te
wijzigen in “steunend lid”. Onze steunende leden hebben enkel toegang tot het lokaal
en genieten zo van het plaatselijk tarief van de consumptie. Anderzijds hebben ze geen
recht op andere voordelen.
Genieten wel van alle voordelen zijnde, onze effectieve leden, onze sympathisanten en
onze cadetten.
Hetgeen ik hier meedeel is niet nieuw of gewijzigd maar werd reeds uitdrukkelijk
vermeld in onze plaatselijk statuten. In één van onze volgende uitgaven zullen wij
enkele artikels daarvan publiceren.
Bij deze hoop ik dat de misverstanden uit de wereld zijn geholpen en wens ik jullie allen
op zondag 18 december 2011 te kunnen begroeten op onze algemene vergadering.
Mijn paracommando groeten.
Voorzitter Danny Lams
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Lidmaatschap 2012
In de toekomst zullen aanvragen voor nieuwe leden ( alle categorieën ), dewelke nog
niet opgenomen waren in de ledenbestanden van ANPCV Oostende, onderhevig zijn aan
een unaniem en positief “ voor akkoord “ door het voltallig Regionaal Uitvoerend Comité
(RUC). Kandidaturen kunnen tevens niet weerhouden worden.
Teneinde de uniformiteit met het ANPCV Nationaal te behouden en na te streven zal er
in het lidmaatschap 2012 weliswaar een kleine, maar toch een structurele verandering
merkbaar zijn.
Zoals reeds aangehaald in het woord van de Voorzitter zullen de personen die tot op
heden een plaatselijk lidmaatschap beoogden deze verandering ( lees vernieuwing ) een
individuele inkijk moeten overwegen.
ANPCV Oostende is steeds een vriendenkring geweest van effectieve of oud
Commando’s, Para’s en Paracommando’s.
Tevens biedt de club amiteit aan, aan eenieder die op vrijwillige basis ons genegen is,
sympathie voelt en ook aan dit verenigingsleven wenst deel te nemen.
Onnodig te zeggen dat onze vereniging een amalgaam van evenementen te bieden heeft
en dat deze ook steeds in aantal toenemen.
Het volle lidmaatschap biedt aan effectieve, sympathisanten en cadetten gedurende het
lidmaatschapjaar, mits deelname aan deze evenementen georganiseerd door de
vereniging, uiteraard een return aan.
Buiten de categorieën lidmaatschap ANPCV Nationaal zal in tegenstelling met vroeger,
het “ plaatselijk “ lid een vernieuwend “ steunend “ lid worden.
De bijdrage steunend lid zal € 5,00 bedragen in tegenstelling met vroeger € 8,00.
Een eigen model steunkaart ANPCV Oostende zal uitgereikt worden.
Een steunend lid kan géén financiële als materiële tegemoetkoming van de club
genieten.
€ Lidmaatschap 2012
Er wordt gevraagd zoveel mogelijk de bijdrage lidmaatschap, volgens uw status, te
willen betalen via overschrijving en dit vanaf 01 november 2011.
Er kan gebruik gemaakt worden van het ingesloten overschrijvingsformulier.
!!! Vermelding van het lid : naam, voornaam, lidgeld ( volgens status ) 2012 !!!
ANPCV Nationaal vraagt € 17,00 lidgeld voor de effectieve leden. ANPCV Oostende
draagt hierbij nog steeds zoals in het verleden € 1,00 voor zijn leden bij.
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lidmaatschap Effectief lid ANPCV Oostende : € 16,00
lidmaatschap Sympathisant lid ANPCV Oostende : € 30,00
lidmaatschap Cadet lid ANPCV Oostende : € 8,00
Steunend lid ANPCV Oostende : € 5,00

Sociaal nieuws:
Overlijden van: Moeder Marc Benaerts
Overlijden van Rosa Van Mollem, echtgenote van Benny Mettepenningen
Het bestuur en alle leden van de Regionale ANPCV Oostende bieden aan alle
nabestaanden van de overleden hun innige deelneming aan.
Gelieve ons te verontschuldigen voor eventueel onopzettelijk verzuim van publicatie.
Algemene Vergadering 2011
De Jaarlijkse Algemene vergadering van de Regionale ANPCV Oostende vindt plaats in
het clublokaal te Oostende, Dr.L.Colenstraat 8 op zondag 18 december.
Effectieve leden kunnen, indien ze dit wensen, een punt van belang op de agenda laten
plaatsen. Uiterlijk vóór 18 november 2011 (1 kalendermaand) moeten deze punten
schriftelijk bezorgd worden aan de Secretaris, Jan Bostyn.
Sympathisanten en Cadetten zijn tevens welkom op de Algemene Vergadering doch
hebben geen inspraak noch stemrecht.
Timing: 10.00h opening lokalen voor de deelnemers AV en andere leden.
Mogelijk tot betaling lidgeld 2012.
11.00h stipt: Opening Algemene Vergadering.
Agenda: Dipositief 2011 door de Voorzitter
Disopitief 2011 door de Secretaris
Financieel verslag van de Penningmeester.
Controle/goedkeuring commissarissen rekenplichtigen.
Verkiezing/Aanstelling bestuursleden 2012
Visie 2012
12.20h: Endex AV en …..
“Laat ons via de geijkte kanalen weten of u aanwezig zult zijn”
Het Bestuur
Kandidatuur bestuurslid

Ik, ondergetekende ………………………... ( naam / vn ), effectief lid van ANPCV Oostende,
wens mij met dit schrijven kandidaat te stellen voor de bestuursfunctie als Regionale
beheerder.
Schrappen wat niet past (1)
* Voorzitter (1)
* Secretaris (1)
* Penningmeester (1)
Datum : ………..
Naam + Vn : ………. ……
Handtekening : …………..

ANPCV Oostende

Zoals ieder jaar kan een effectief lid postuleren voor een bestuursfunctie ( RUC).
Deze aanvraag moet gekend en schriftelijk bezorgd zijn bij de Secretaris, Jan Bostyn, en
dit uiterlijk op 18 november 2011 ( één kalendermaand )
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Jaarlijkse Reünie Commando Lichting 1961
De jaarlijkse getrouwe reünie van de Commando lichting 1961 vond dit jaar plaats te
Oostende. Nog steeds naar de huidige normen een klein peloton, hier in het gezelschap
van de uitbaters van Restaurant Diplomat.
De oude rakkers van het peloton B en het 23 detachement van de klas ’61, Rwanda,
willen tevens van de gelegenheid gebruik maken hun oud Kolonel op rust Uydebrouck O.
te bedanken voor zijn bezoek vanuit Arlon naar Oostende.
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Tevens aanwezige oud 2° Cdo- en/of leden van ANPCV Oostende waren: Callewaert
Gondrand - Jozef Claessens - Marcel Coudeville - Laveyne Willy - Nobus Leopold Degreve Freddy - Dejonghe Antoon – Tobback Robert -Bauds Jean - Moorgat Roger Daniels Jean - Meskens Julien - Torfs Fraciscus - Debou –Croubels Willy - Dezuter Walter Derijcke Julien
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KWISVRAAG…
Kwisvraag IVP ( Identificatie Van Personen )
Plaats bij iedere foto ( letter ) de juiste persoon ( cijfer ).
Al deze paps zijn nog in leven en zijn leden van ANPCV Oostende.
De juiste combinatie wint een prijs.
De inzendingen moeten binnen zijn vóór 11 november.
Uit de ingezonden juiste antwoorden wordt één winnaar getrokken.
Voorbeeld : A25

B31

C17

D18

E29

Slechts één inzending per persoon!
Antwoord naar  Luc Geerolf  Tel.antwoordapparaat : 050 275398
 SMS naar : 0472 221157 of bel : 0472 221157
 email : lucgeerolf@skynet.be
 Fax : 050 275398
 Of geef ze me persoonlijk af in de club.
Wie antwoorden prijsgeeft aan z’n buurman ziet zijn winnende kans verkleinen!
Vergeet niet je naam te vermelden op het deelnemingsformulier!

1.
2.
3.
4.
5.

Patrick Oyaert
Armand Panesi
Julien Michem
Jules Rondelez
Marcel Coudeville

B

c
6. Siegfried Hoofdt
7. Andre Desmet
8. Jacquis Goosens
9. Dominique Vandenborre
10. Mario Zutterman

D

E
11.
12.
13.
14.
15.

Percy Salembier
Luc Geerolf
Willy Schoonooghe
Willy Suvee
Julien Vandewalle

Army & security gear
Outdoor & Survival tools
Jachtkledij & toebehoren
Luchtdruk- Pistolen & Karabijnen +
tools
Paintball- & Airsoft– wapens & tools
Belgische camo gear
NACHTEGAALSTRAAT 28
8490 STALHILLE
WEBSITE/WEBSHOP : WWW.ZENART-DELO.BE info@zenart-delo.be
DESMET FRANKY
GSM : 0032 (0) 475/56.34.33 FAX : 0032 (0) 50 67 61 98
BTW BE 0877.914.138
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Uw Publiciteit in ons volgend
nummer op deze plaats?
Verschillende formules zijn
mogelijk…
Meer info hierover aanvragen
op: info@paracdo-oostende.be
of kom eens langs in ons
clublokaal….
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18de Bokkenrijders Express – ANPCV Leopoldsburg
Tijdens het weekend van vrijdag 26 – zondag 28 augustus werd voor Oostende de 18°
Express een Now or Never. Inderdaad konden we dit jaar de wisseltrofee definitief
verwerven mits … en ja hoor…
Freddy Vercaemer, Wouter Vanhoutte + familie, Benny Aelbrecht + familie, Etienne
Derop, Armand Panesi, Willy Schoonooghe, Marcel Coudeville, Jan Bostyn, Antoine
Vandierendounck, Valère Dekeyster, Eric Delanghe, Ronny Cabeke, Luc Mathys, Jozef
Claessens, Dany Vanhauter, cadet Kevin Vanhauter, Freddy Van Der Vorst, Milo Van
Daele, Roger Naert en Luc Geerolf, allen waren ze van de partij.
Sorry als we mogelijks een deelnemer vergeten te vermelden zijn.
Spijtig genoeg moesten we enkele trouwe 1° Para leden ontberen, doch zij waren
present te Diest op de First Memorial Never Forget.
Luc Kyndt, Pieter Castelelijn, Freddy Vercaemer en Antoine Vandierendounck
vertegenwoordigden met oprechte fierheid hun kleuren en namen voor ons de honneurs
waar.
Alweer in herhaling vallend kunnen we stellen dat Marcel Corstjens en z’n bende
bokkenrijders, samenzweerders zoals ze zijn, hun “ Limburgs schoon ” zoals ieder jaar
ten beste verkocht hebben.
Een dag genietend in natuurschoon, soms ploeterend doorheen en sommigen letterlijk in
overstromingsgebied, afdalend op Franciscaner wijze en gespijsd met pot en worst
kunnen we hopen volgend jaar opnieuw van de partij te kunnen zijn.
Niet te vergeten dit jaar : Nostalgie in een MAN van het Camion Bevrijdingsteam Luc Mathys met een ongelukkige afsprong - massaverkrachting op een 0,25m² vuilniszak
gevolgd door een stroomstoot. Van bier wisten we alles doch de opstapeling van lege
bakken hadden we liever omgewisseld gezien door volle.
Waarneembaar van veraf was de duiksnoeksprong van Freddy Van Der Vorst.
Aldus een geslaagde en toffe happening !
Foto’ te bekijken op de site van ANPCV Leopoldsburg en Oostende.
Ook een filmverslag op Youtube door Marcel Corstjens.
http://www.youtube.com/watch?v=rSEFQAE4gxk
Inderdaad, een hele boterham op te typen, maar toch de moeite om te bekijken.
Thanks aan alle deelnemers voor de sportieve inzet !
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Tekst : L. Geerolf
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Sint-Michaelviering Patroon van de Parachutisten
COUDENBERG ( BRUSSEL ) , 23-09-2011 , 0945 h
De langverwachte dag was aangebroken . De eerste editie van
St Michael ANPCV was een feit.
We hadden met z’n allen afgesproken in Brussel om samen te
komen aan de kerk te Coudenberg op het Koningsplein, naast
het Paleis.
We ( ANPCV Oostende ) hadden 4 minibusjes gehuurd om onze
leden ( totaal 33 ) van Oostende naar Brussel te brengen.
Aangekomen te Brussel verzamelden we op het bordes van de
kerk .
Honderden Para’s, Commando’s en Paracommando’s
verbroederen met elkaar. Zowel Belgen, Fransen als Duitsers.
De mis werd geleid door Hoofdaalmoezenier Padre Johan Van
Den Eeckhout. Het muzikaal tintje werd door de Antwerpse
ANPCV doedelzakspelers gekleurd.
St Michael is voor ons Para- Commando’s een symbool of we geloven of niet. St Michael
leider der hemelse legers symboliseert al de kwaliteiten van de Para-Commando’s .
St Michael staat symbool voor gerechtigheid en trouw. Met zijn zwaard houdt hij het
kwaad in bedwang, beheerst het en houdt het onder controle.
Het harnas beschermt hem. Met de balans zorgt hij voor alle zielen.
Met de standaard dringt hij aan tot verzamelen voor het goede. St Michael verslaat de
duivel, de draak en de slang. Dit symboliseert de overwinning van de SPIRIT over het
kwade, het ego en het individualisme.
Na de mis gingen we dan in pelotons achter de vaandels, voorbij het Koninklijk Paleis,
door het Warande park, naar de Congreskolom.
Een gevoel van samenhorigheid omringde het graf van de ONBEKENDE SOLDAAT.
Een peloton Commando’s (Flawinne) en Para’s (Tielen) van de Licht Brigade, sierden het
evenement .

ANPCV Oostende

De bloemlegging gebeurde in het bijzijn van de afgevaardigde van de Koning.
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Nadien was de afspraak in het Mess complex in het Kwartier Elisabeth te Evere . Met
zo’n 450 deelnemers genoten we met volle teugen, van een lekker 3 gangen menu
klaargestoomd in de militaire keuken.
Rond 1700 h vertrokken de deelnemers, uit alle hoeken van het land, huiswaarts.
Doch dienden eerst de nodige Brusselse FILES nog worden getrotseerd.
De SEC , Jan

Klimdag te MLD op 7 oktober 2011
Deelnemers : Valère Dekeyster, Josef Claessens, Patrick Oyaert, Danny
Lams, Erik Dezutter, Luc Geerolf.
Vrijdag 07 oktober na een snel en summier ontbijt en de nodige files hadden we RV te
Marche-Les-Dames, waar we werden opgewacht door 2 rode cordé’s onderrichters
waaronder onze vertrouwelijke Didier Vandierendonck.
Dus een “assurer partout” op de juiste plaats !
Ondanks een geringe bezetting in het Commandokamp blijft er toch nog steeds een
zelfde mystieke sfeer hangen welke vroeger de zenuwen door onze buik deed gieren.
Na de bedeling van het nodige klimmateriaal gevolgd door een check-up werd het
programma in de voormiddag aangevat met de risicopiste.
Boven in de instructiecompagnie konden we opnieuw proeven van de hindernispiste en
koordenpiste. Eerlijk gezegd onder ons zijn de juiste technieken en onze buikspieren
niet meer van je dat, doch dit liet ons zeker niet afschrikken.
Ondertussen zijn sommigen er nu rotsvast van overtuigd dat we in ANPC Oostende over
een PTI beschikken 
In de namiddag onder een stralende zon werkten we de Via ferrata af, afsluitend met de
traditionele death-ride eindigend aan het kasteel.
Tijdens deze Commandodag mochten we nieuwe gezichten leren kennen, allen met een
“must not” maar “well done” gevoel.
Voldaan na de après-sport zakten we af richting thuisbasis met alweer de nodige files.
Voor volgend jaar belooft men ons trouwens een gevarieerder parcours met de kleine
nadruk dat droge reservekledij niet onontbeerlijk zal zijn.
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Regionale Maaltijd 15 augustus 2011
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Oktober
7
7
16

Alternatieve sprong te Schaffen(24/06)
Tweede Klimdag te Marche-les-Dames
Mars Atnacarry regionale Ath

November
11
15
26

Herdenking Wapenstilstand te Oostende
Koningsdag Te Deum te Oostende
Plechtigheid "Lucien Welvaert" Evergem 14.30u

December
10
18

82nd Airborne Mars te Bastogne
Regionale Algemene vergadering "ANPCV" Oostende Kust en Hinterland

