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Woordje	  van	  de	  voorzitter	  
 
Beste vrienden paracommando’s, beste sympathisanten, 
 
Het jaar 2013 is bijna verleden tijd, het jaar 2014 meldt zich al aan en dus 

bijgevolg ook het betalen van ons lidgeld. Voor het jaar 2014 heeft het Nationaal bestuur beslist 
deze te verhogen enkel voor de effectieve leden tot € 20,00. Voor onze sympathisanten en onze 
cadetten blijft de bijdrage onveranderd, respectievelijk € 30,00 - en € 8,00. 
Tijdens deze algemene vergadering waarop de stemming voor dit onderwerp diende te gebeuren 
hebben wij als club een negatieve stem uitgebracht. Echter de meerderheid van de verschillende 
Regionale afdelingen heeft “ voor “ gestemd. 
Wij dienen ons te houden aan de schikkingen dewelke genomen werden door het Nationale 
bestuur. Van de lidgelden betaald aan onze club moeten wij als club per lid een contributie van € 
10,00 naar het Nationaal bestuur doorstorten en blijft de andere helft bij de club. Daarmee 
financieren wij een deel van onze werkingskosten. 
 

Dit jaar is er terug een nieuwjaarsgeschenk voorzien. Voor de mannen een blauwe das met het 
kenteken van onze club. Voor de dames een paraplu met eveneens ons club logo. 
Onze penningmeester Luc en webmaster Dany hebben daar een prachtig ontwerp voor gemaakt. 
Onze dank daarvoor. Het nieuwjaarsgeschenk zal gegeven worden op onze nieuwjaarsreceptie die 
doorgaat op zondag 19 januari 2014. Mag ik jullie even er op wijzen dat op zondag 19 januari 
GEEN betaling van lidgelden kan gebeuren. Het bestuur wil zich eveneens ook eens op één zondag 
ten volle wijden aan de leden en de genodigden. Dus allen van harte welkom. 
 

Bij deze doe ik ook een oproep naar al onze leden om een helpende hand te reiken aan het 
organiseren van activiteiten, plechtigheden en bar activiteiten. Al deze dingen draaien 100% op 
vrijwilligers werk. Vrijwilligers die in groepsverband kunnen samenwerken om iets te realiseren. 
Vrijwilligers die elkaars beperkingen en gaven weten te appreciëren en te gebruiken om 
gezamenlijk een gezellige tijd door te brengen. Met spijt moet ik vast stellen dat deze personen 
vrij zeldzaam zijn geworden. Rijkdom, roem, eer en glorie is er niet te halen maar des te meer 
respect van mensen in de onmiddellijke omgeving. Tevens vraag ik aan onze leden om meer 
begripvol te zijn aangaande de beslissingen die genomen werden door het bestuur. De beslissingen 
worden genomen…eerst en vooral in eer en geweten… en zijn gebaseerd op feiten, gissingen en 
veronderstellingen. Met honderden inputs ( als – maar – doch – en – kan … ) en na zeer veel 
afwegingen wordt dan uiteindelijk bepaald welk grijs wordt gekozen tussen die andere grijze 
schakeringen. Niets is zwart/wit. Deze kleuren zijn weggelegd voor dictators en werden soms 
gehanteerd in de tijd van onze militaire dienst (of is dit laatste nu net iets erover ..??). Na elke 
beslissing maakt het bestuur een evaluatie waarop dan geanticipeerd wordt. Het bestuur krijgt de 
hulp van de werkgroep waardoor wij beter een consensus maken. Om er ook bij te horen neem je 
contact op met één van de bestuursleden. Ieder van jullie is welkom. 
 

Zoals het afgelopen jaar zullen wij terug in het komende jaar een hele reeks herdenkingen, 
plechtigheden en activiteiten organiseren. 
Deze zullen, als het kan, te vinden zijn in ons tijdschrift. Eveneens in ons clublokaal is de nodige 
informatie over een plechtigheid of activiteit altijd voorhanden als ook op onze site :  
www.paracdo-oostende.be  . Een activiteit die ons niet tijdig bereikt voor de publicatie in ons 
tijdschrift wordt dan via de mailinglijst verspreid en wij hopen dat dit dan via de mondeling tam-
tam verder zijn weg vindt. 
Uiteraard staan de bestuursleden jullie te allen tijde te woord. Mondeling, telefonisch of via mail. 
Voor input op onze mailinglijst : neem contact met : info@paracdo-oostende.be  
 

Voor de leden dewelke ik niet zal kunnen verwelkomen op onze algemene vergadering van zondag 
15 december wens ik hen alvast fijne, gezellige feestdagen toe. 
 

Mijn Paracommando groeten.  
Danny Lams  
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De	  onbekende	  Soldaat	  
 
 
In 1922 werd er op vijf verschillende militaire begraafplaatsen een doodskist opgegraven 
van een niet-geïdentificeerde militair, gesneuveld in Luik, Namen, Antwerpen, aan het 
IJzerfront en in de zone van het bevrijdingsoffensief in Vlaanderen. Hun naam, rang en 
graad waren onbekend. De vijf doodkisten werden op 10 november 1922 overgebracht en 
opgebaard in het treinstation van Brugge, dienstdoend als rouwkapel. Een blinde 
oorlogsinvalide moest uit één van deze vijf doodskisten de Onbekende Soldaat kiezen. 
 
Renold Haesebrouck, een Assebroekenaar, viel de eer te beurt om de doodskist aan te 
duiden. Deze oud-strijder raakte gewond op 24 oktober 1917, zijn beide ogen werden 
doorboord door granaatscherven.  
 
De blinde oorlogsinvalide werd op 10 november 1922 in de namiddag naar het station 
gebracht. Tijdens een korte plechtigheid vroeg Generaal de Longueville aan de veteraan 
om over te gaan tot de aanduiding van de doodskist. Haesebrouck koos de vierde kist van 
links. 
 
Op zaterdag 11 november 1922 werd de kist met het stoffelijk overschot van de 
Onbekende Soldaat door acht oorlogsinvaliden (vier verloren hun linkerarm en de andere 
vier hun rechterarm) van de rouwkapel naar de trein gedragen. Te Brussel Noord-station 
werd de kist op een affuit geplaatst en overgebracht naar de Congreskolom. Langsheen 
het parcours was een erehaag gevormd door oorlogsinvaliden en gedeporteerden. Om 
11.00 Hr werd de doodskist met alle eer en in het bijzijn van de koninklijke familie 
begraven in de grafkelder juist voor de Congreskolom. Koning Albert I sprak tijdens de 
ceremonie onder meer deze woorden: 
 
“Het is van geen belang te weten of hij burger, werkman of landbouwer, Vlaming of 
Waal is; wij brengen hem hulde omdat hij in onze ogen de blijvende eigenschappen 
van ons ras vertegenwoordigt, omdat hij een onaantastbaar symbool is van de 
verdediging van onze vrijheid en eenheid en onafhankelijkheid, en een waarborg 
voor het onsterfelijk bestaan van ons Vaderland” 
 
De overige vier kisten kregen eveneens op 11 november 1922 met de nodige ceremonie 
een laatste rustplaats op het militair kerkhof van Brugge. 
 
                                                                Tekstedit : Didier Vandierendonck
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Code	  –	  crypto	  materiaal	  Commando’s	  WO	  II	  
 
Tijdens een bezoek aan het landgoed te Acknacarry, geboortegrond van de Commando’s 
tijdens WO II, staat op een 200 meter van de hoofdpoort van het toenmalig 
opleidingskamp nog steeds het originele postgebouwtje. 
Nu heringericht als klein museum met 2 hoofdthema’s, de Clan Camerone en de 
Commando’, bied het de bezoeker een beeld van de geschiedenis van de streek met zijn 
geëerde roemrijke Clan als tevens de nostalgische herinnering aan de wieg van iedere 
groene baret tijdens WO II. 
Tussen de weet- je- datjes, stafkaarten, slagorders , commando items en de vele foto’s 
werd mijn aandacht gevestigd op een crypto /coderingskaart. Deze werd indertijd 
gebruikt tijdens verschillende operaties. 
Misschien hebben sommige anciens ooit nog deze of enig andere mutant onder handen 
gehad en mee gewerkt.  
Werden er indertijd en ook later bij de SAS gelijkaardig crypto / coderings materiaal 
gebruikt ? Ik denk hier vooral aan het peloton SAS Reccae.  
Kan iemand ons inwijden of iets meer vertellen over het gebruik dezer ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   Tekstedit : Luc Geerolf 
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Golden	  Spike	  
De cross “ Golden Spike “ editie 2013 werd dit jaar op 24 september gelopen te Flawinne 
en dus uiteraard ingericht door het 2 BN Commando.  
In totaal verschenen 259 anciens aan de start verdeeld in leeftijds-categorieën startend 
vanaf het geboortejaar 1930 tot en met 1982. 
In de leeftijdsgroep geboortejaar 1942 met startnummer 0091 behaalde Jozef Claessens, 
lid van onze club, de eerste plaats ! 
Bij het overschrijden van de finishlijn liet Jozef nog steeds 251 deelnemers achter zich en 
behaalde in de totale ranking op 259 starters een 8°plaats.  
Proficiat Jozef voor deze nog altijd uitzonderlijke sportieve prestatie ! 
 
 
  

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	  

Army & security gear 
Outdoor & Survival tools 
Jachtkledij & toebehoren 
Luchtdruk-  Pistolen & Karabijnen + 
tools 
Paintball- & Airsoft– wapens & tools 
Belgische camo gear  
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NAJAAR	  TREKKING	  /	  AIRSOFT	  TE	  JABBEKE	  –	  ANPCV	  Oostende	  
Zoals beloofd kwam er een vervanger voor de jaarlijkse “Opposed Landing”. Bij gebrek aan het nodige 
aantal deelnemers en de te grote druk op de medewerkers, kwam er een kaartleesoefening gekoppeld 
aan een kleine ( 1 daagse) activiteit. De impuls kwam van onze ancien Armand Panesi. Als SEC was het 
voor mij dan weer een uitdaging iets in elkaar te smeden. 
Het werd een kaartleesoefening (16 km) met het beantwoorden van vragen op bepaalde punten 
gekoppeld aan een parcours “Airsoft “ schieten op de terreinen van FMP – Jabbeke. 
We waren met zijn 17. De harde kern kon zich tegenover zichzelf nog eens bewijzen op terrein. Op 
zaterdag 24 november om 0800h was het verzamelen geblazen op de parking “Taverne The Dolphin” op 
de camping “ Klein Strand” te Jabbeke. 
Per twee vertrokken de groepen op terrein onder een bewolkte en dreigende hemel op zoek naar hun 
vragen. Zoals het paracommando’s hoort, kon niets hen weerhouden. Ondertussen was de organisatie 
volop bezig het schietparcours klaart te maken onder leiding van het Airsoft FMP team ( terrein naast 
de camping). 
Bij aankomst der ploegen rond de middag, wachtte hen een lekker lunchpakket met verse soep in de 
kantine van het FMP – Airsoft basiskamp. Na een veiligheidsbriefing door de FMP instructeurs, konden de 
deelnemers de Airsoft wapens of de “ Replica’s” ( in de airsoft spreekt men niet over wapens) een reële 
nabootsing van echte wapens, inschieten. Weliswaar bestaat de munitie uit 6mm kleine plastiek 
balletjes of BB’s. Wel rekeninghoudend dat dit GEEN speelgoed is ( veiligheidbril verplicht). 
Voor de meesten was het een hertopflakkering van een vroeger gekend gevoel in het regiment.  
Er waren 5 ateliers te volgen op het parcours. Vuren tegen tijd op kleine diverse doelen met geweer, 
een jungle parcours met geweer, een building parcours met geweer, een pistool parcours en een 
“Flessen” schieten parcours. 
Voor sommigen was het 50 jaar geleden dat ze nog eens op deze manier konden vuren, weliswaar met 
replica’s. Wel rekening houdend, dat de “Veiligheid” primeerde. Bij dezen willen wij dan ook het 
volledige FMP – Airsoft Team bedanken voor hun professionele inzet en leiden van deze activiteit. 
Nadien was er dan een gezellig samenzijn met de BBQ in het basiskamp. 
Door buitenlucht, stressfactor ( Airsoft schieten), stramme spieren ( kaartleesoefening) en de nodige 
bevoorrading van de innerlijke mens, zakte iedereen rond 2200h huiswaarts. Voldaan en gelukkig kijken 
we uit naar de volgende editie. Zegge het voort!  
 
De SEC 
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KOKSIJDE	  1956	  –	  1989	  
	  
Op	  06-‐04-‐1956	  waren	  we	  op	  Melsbroek	  klaar	  om	  in	  het	  vliegtuig	  te	  stappen	  voor	  een	  sprong	  op	  het	  
strand	  van	  Koksijde.	  Het	  was	  niet	  erg	  warm	  maar	  zeer	  goed	  weer	  om	  te	  springen.	  Laten	  we	  eerlijk	  
zijn	  een	  sprong	  op	  het	  strand	  dat	  heeft	  wel	  iets	  dus	  we	  keken	  er	  blij	  gezind	  naar	  uit.	  Helaas	  bereikte	  
ons	  plots	  het	  ontstellende	  bericht	  dat	  een	  collega	  paracommando	  
te	  pletter	  was	  gestort	  op	  het	  strand,	  zijn	  valscherm	  had	  zich	  niet	  voldoende	  geopend.	  Een	  
ongeschreven	  wet	  zegt	  nochtans	  dat	  het	  voorziene	  programma	  dient	  afgewerkt,	  dus	  verschillende	  
uren	  later	  waren	  we	  alsnog	  aan	  de	  beurt.	  
Deze	  sprong	  zou	  een	  maneuver	  voorafgaan,	  naar	  dat	  zou	  ons	  een	  zorg	  wezen,	  
we	  waren	  nogal	  wat	  gewend.	  Door	  het	  feit	  dat	  we	  vele	  uren	  later	  gedropt	  werden	  moesten	  we	  onze	  
eerste	  nacht	  in	  de	  duinen	  door	  brengen	  en	  dat	  was	  helemaal	  niet	  voorzien!	  
Ingraven	  hoefde	  niet	  daar	  er	  genoeg	  oneffenheden	  in	  de	  duinen	  waren.	  Wat	  niet	  voorzien	  was	  
waren	  de	  bitterkoude	  aprilnachten,	  verwarmen	  was	  er	  niet	  bij	  en	  de	  koffie	  in	  onze	  drinkbussen	  was	  
door	  de	  koude	  wind	  reeds	  lang	  naar	  het	  vriespunt	  gezakt.	  Goede	  raad	  was	  duur	  temeer	  daar	  het	  
van	  die	  donkere	  nachten	  waren.	  
Rond	  middernacht	  doken	  plots	  autolichten	  op	  die	  een	  paar	  honderd	  meter	  bij	  ons	  vandaan	  halt	  
hielden	  bij	  een	  huis!	  We	  hadden	  dat	  huis	  tot	  dan	  nog	  niet	  gezien	  omdat	  we	  na	  donker	  in	  de	  duinen	  
waren	  toegekomen.	  Ik	  reageerde	  onmiddellijk.	  Ik	  spoedde	  mij	  in	  de	  richting	  van	  het	  huis	  en	  kwam	  
juist	  op	  tijd	  voordat	  de	  garagepoort	  met	  een	  klap	  dichtsloeg.	  Stel	  u	  de	  verbazing	  voor	  van	  de	  dame	  
die	  plots	  rond	  middernacht	  tegenover	  een	  wildvreemde	  man	  stond.	  Ik	  bleef	  enkele	  meters	  van	  haar	  
staan	  en	  legde	  het	  probleem	  uit.	  Gelukkig	  wist	  ze	  van	  de	  neergestorte	  parachutist.	  Of	  ik	  a.u.b.	  wat	  
warm	  water	  kon	  krijgen	  dan	  konden	  we	  tenminste	  wat	  warme	  koffie	  maken!	  De	  dame	  die	  
tegenover	  een	  onderkoelde	  en	  bibberende	  	  man	  stond	  zei	  kort	  en	  krachtig	  ‘Neen’	  geen	  water,	  	  maar	  
kom	  binnen.	  
Twintig	  minuten	  later	  stapte	  ik	  naar	  buiten	  met	  twee	  thermosflessen	  gevuld	  met	  
warme	  rode	  wijn,	  ik	  moest	  later	  die	  nacht	  de	  flessen	  maar	  aan	  brievenbus	  zetten,	  zo	  gebeurde	  ook!	  
Juni	  1989	  dus	  33	  jaar	  later	  op	  vakantie	  aan	  zee,	  stond	  ik	  in	  de	  duinen	  met	  mijn	  zoon.	  Plots	  was	  het	  
of	  ik	  terugkeerde	  in	  de	  tijd	  van	  toen.	  Het	  panorama	  dat	  ik	  gezien	  had	  vele	  jaren	  geleden	  toen	  we	  ‘s	  
morgens	  de	  duinen	  verlieten	  dook	  plots	  voor	  me	  op.	  Het	  huis	  stond	  er	  nog,	  al	  zou	  het	  opgeslorpt	  
worden	  door	  de	  appartementsbìokken.	  	  
Ik	  trok	  mijn	  stoute	  schoenen	  aan	  en	  stond	  enkele	  minuten	  later	  aan	  de	  voordeur.	  Voor	  mij	  stond	  
een	  mij	  onbekende	  dame,	  ik	  legde	  haar	  de	  situatie	  uit	  en	  ze	  zei	  kom	  binnen!	  	  
We	  gingen	  naar	  de	  zitkamer	  waar	  ze	  ons	  een	  stoel	  aanbood.	  Ze	  verdween	  even	  en	  ze	  kwam	  
terug	  met	  twee	  glazen	  rode	  wijn	  en	  een	  frisdrank.	  	  
Moeder	  heeft	  me	  jaren	  geleden	  heel	  het	  verhaal	  verteld	  en	  ze	  zou	  u	  zeker	  ook	  een	  glas	  aangeboden	  
hebben.	  Jammer	  dat	  ze	  er	  niet	  is,	  ze	  is	  drie	  weken	  geleden	  definitief	  naar	  Engeland	  verhuisd,	  maar	  
ze	  zal	  hier	  zeker	  van	  horen!	  	  
Zoals	  het	  spreekwoord	  zegt:	  	  

Bomen	  komen	  mekaar	  niet	  tegen...	  ...mensen	  wel	  ook	  al	  duurt	  het	  vele	  jaren!!!	  
	  
	  

Tekstedit:	  G.A.L.	  
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Korea	  –	  De	  gevechten	  aan	  de	  Imjin	  –	  20-‐23	  april	  1951	  
	  

Vooraf	  
Dit	  is	  het	  relaas	  van	  Koreavrijwilligers	  die	  het	  zelf	  hebben	  meegemaakt.	  	  Hun	  namen	  zijn	  voor	  de	  
authenticiteit	  van	  het	  verhaal	  niet	  relevant.	  
Wat	  wel	  meer	  dan	  duidelijk	  is	  en	  waarin	  ons	  land	  en	  haar	  leiders	  zeer	  tekort	  hebben	  geschoten	  is	  de	  
waardering	  en	  het	  respect	  dat	  deze	  vrijwilligers	  verdienden	  en	  nog	  altijd	  heel	  hard	  verdienen.	  
Dit	  relaas	  	  wil	  een	  kleine	  bijdrage	  zijn	  tot	  het	  beoogde	  doel	  :	  waardering	  en	  respect	  voor	  hun	  vrijwillige	  inzet	  
in	  een	  ver	  en	  vreemd	  land.	  
	  
De	  Imjin	  –	  een	  Koreaanse	  rivier	  in	  het	  noorden	  van	  Zuid-‐Korea	  	  

	  	  "Eind	  april	  1951	  nam	  het	  Vrijwilligerskorps	  voor	  
Korea	  (VVK)	  posities	  in	  op	  de	  rivier	  Imjin.	  Die	  waren	  
niet	  echt	  stevig.	  Om	  te	  beginnen	  zaten	  we	  niet	  ten	  
zuiden	  maar	  wel	  ten	  noorden	  van	  de	  rivier.	  We	  
hadden	  dus	  de	  Imjin	  in	  onze	  rug.	  
We	  lagen	  op	  een	  aantal	  heuveltoppen	  met	  twee	  
compagnies	  (B	  en	  C)	  vooraan	  en	  een	  achteraan	  (A).	  
De	  compagnie	  ’Zware	  Wapens’	  met	  de	  mortieren	  en	  
de	  mitrailleurs	  lag	  bijna	  op	  de	  lijn	  van	  de	  rivier.	  Wij	  
waren	  op	  de	  hoogtes	  en	  nooit	  in	  de	  valleien.	  Er	  waren	  
mijnen	  aan	  de	  voet	  van	  of	  tussen	  de	  posities.	  Dit	  
leverde	  soms	  problemen	  op	  wanneer	  patrouilles	  ‘s	  
nachts	  de	  weg	  terug	  niet	  meer	  vonden	  en	  verloren	  
liepen	  in	  de	  mijnenvelden.	  
Op	  de	  uiterste	  punten	  van	  de	  heuveltoppen	  waren	  er	  
luister-‐	  en	  observatieposten.	  De	  luisterposten	  waren	  
niet	  erg	  talrijk.	  Meestal	  werden	  ze	  gevormd	  door	  drie	  
man	  met	  een	  radio,	  die	  op	  ongeveer	  700	  meter	  van	  
de	  stelling	  positie	  namen.	  De	  luisterpost	  werd	  
beschermd	  door	  de	  vuurwapens	  van	  het	  bataljon.	  
Hun	  opdracht	  was	  ‘luisteren	  en	  kijken’.	  Deze	  posten	  
werden	  enkel	  ’s	  nachts	  bemand.	  
De	  voorposten	  daar	  tegenover	  werden	  dag	  en	  nacht	  
bemand.	  Ze	  waren	  ook	  zwaarder	  bewapend	  dan	  de	  
luisterposten.	  Er	  waren	  soms	  lange	  patrouilles	  van	  zes	  
à	  zeven	  kilometer	  waarbij	  we	  geen	  enkele	  Chinees	  
zagen.	  

De	  Gloucestershire	  (Brits	  regiment)	  beschermden	  een	  pontonbrug	  over	  de	  rivier	  (Glosters	  Crossing)	  niet	  ver	  
van	  onze	  achterkant	  links.	  Rechts	  achter	  ons	  was	  er	  een	  ander	  Brits	  bataljon.	  Nog	  verder	  achteraan	  was	  hun	  
artillerie.	  We	  waren	  helemaal	  alleen	  vooraan	  met	  niemand	  rechts	  en	  links	  van	  ons.	  
De	  dag	  voor	  de	  aanval	  werden	  geen	  Chinese	  troepen	  gemeld	  door	  onze	  uitgestuurde	  patrouille.	  
De	  Chinezen	  wilden	  Seoul	  heroveren	  en	  vielen	  frontaal	  op	  een	  redelijk	  klein	  front	  aan.	  Typisch	  hadden	  de	  
aanvallen	  ‘s	  nachts	  plaats.	  Een	  Chinees	  is	  een	  nachtelijke	  strijder.	  
Om	  drie	  uur	  in	  de	  morgen	  van	  22	  april	  was	  de	  aanval	  daar.	  De	  Chinezen	  vielen	  op	  onze	  linkerflank	  aan	  waar	  
ze	  de	  Gloucestershires	  van	  de	  brug	  verdreven.	  Dit	  bataljon	  had	  zware	  verliezen	  en	  werd	  bijna	  helemaal	  
omsingeld.	  Om	  een	  volledige	  omsingeling	  te	  vermijden	  trokken	  de	  Britse	  troepen	  zich	  terug.	  
Wij	  hadden	  nu	  Chinezen	  achter	  ons.	  Op	  de	  tweede	  dag	  kregen	  we	  een	  zware	  Chinese	  aanval.	  De	  C	  
Compagnie	  bijvoorbeeld	  werd	  bijna	  onder	  de	  voet	  gelopen	  in	  zijn	  posities.	  Majoor	  Moreau	  de	  Melen	  was	  
onze	  verbindingsofficier	  bij	  de	  Amerikaanse	  divisie.	  Hij	  kon	  verkrijgen	  dat	  een	  eenheid	  uit	  Puerto	  Rico	  rechts	  
van	  ons	  aanviel	  met	  hun	  tanks.	  Zo	  werden	  de	  Belgische	  troepen	  ontzet.	  Onze	  pionier	  officier	  had	  een	  wad	  
herkend	  om	  de	  Imjin	  over	  te	  steken	  alsook	  een	  route	  over	  de	  zeer	  rotsachtige	  heuveltoppen.	  We	  werden	  van	  
zeer	  nabij	  gevolgd	  door	  de	  Chinezen	  tijdens	  onze	  terugtocht.	  Maar	  toch	  slaagde	  het	  bataljon	  er	  in	  om	  de	  
Imjin	  over	  te	  steken.	  	  
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Het	  was	  net	  een	  film,	  we	  staken	  de	  rivier	  over	  terwijl	  we	  ons	  geweer	  met	  twee	  handen	  boven	  ons	  hoofd	  
hielden.	  Hierna	  moesten	  we	  de	  rotsen	  beklimmen.	  We	  moesten	  zeven	  à	  acht	  kilometer	  marcheren.	  Daarna	  
brachten	  vrachtwagens	  ons	  naar	  het	  B	  echelon	  (achterwaartse	  stelling,	  meestal	  in	  tweede	  lijn).	  
Op	  het	  B	  echelon	  werd	  het	  bataljon	  gereorganiseerd.	  Onze	  gewonden	  werden	  verzorgd	  en	  de	  secties	  werden	  
gereorganiseerd.	  Het	  moreel	  van	  het	  bataljon	  had	  helemaal	  niet	  geleden	  onder	  deze	  frontale	  aanval,	  
integendeel	  zelfs.	  De	  volgende	  dag	  keerden	  we	  terug	  naar	  het	  front	  samen	  met	  de	  Britten.	  Hier	  streden	  we	  in	  
achterhoedegevechten	  tot	  onze	  terugkeer	  in	  Seoul."	  
Een	  andere	  strijder	  voegt	  hieraan	  toe:	  "Op	  20	  april	  namen	  we	  een	  positie	  in	  ten	  noorden	  van	  de	  lmjin.	  Deze	  
positie	  overzag	  de	  samenvloeiing	  van	  de	  Imjin	  en	  de	  Hantangang	  en	  heel	  de	  vallei.	  De	  Royal	  Ulster	  Rifles	  
hadden	  deze	  positie	  op	  de	  Noord-‐Koreanen	  veroverd.	  Zij	  vormden	  met	  de	  Gloucestershires	  en	  de	  
Northumberland	  fusiliers	  de	  29ste	  Britse	  brigade.	  Wij	  vormden	  het	  4e	  bataljon	  van	  deze	  brigade.	  

Ons	  bataljon	  was	  het	  enige	  ten	  noorden	  van	  de	  Imjin.	  We	  hadden	  veel	  voertuigen	  bij	  ons.	  Dit	  was	  gevaarlijk	  
maar	  we	  dachten	  niet	  aan	  een	  Chinese	  tegenaanval.	  De	  Chinese	  aanval	  begon	  twee	  dagen	  later.	  Rond	  21	  uur	  
steeg	  de	  spanning.	  We	  vernamen	  via	  luchtverkenningen	  dat	  er	  troepenbewegingen	  waren	  van	  noord	  naar	  
zuid.	  Dit	  waren	  de	  Chinezen	  in	  hun	  voorbereiding	  voor	  een	  aanval	  op	  Seoul.	  	  
De	  Chinese	  troepen	  trokken	  door	  de	  vallei.	  Voor	  ons	  was	  dit	  een	  no	  mans	  land	  van	  een	  tiental	  kilometen	  Ze	  
passeerden	  links	  van	  onze	  posities.	  Enkelen	  onder	  hen	  vielen	  ons	  aan.	  Een	  patrouille	  op	  een	  luisterpost	  werd	  
onder	  de	  voet	  gelopen.	  We	  verloren	  contact	  met	  hun	  en	  ze	  konden	  niet	  direct	  terugkeren	  naar	  onze	  linies.	  Ze	  
zijn	  dan	  teruggekeerd	  via	  de	  PC	  van	  het	  bataljon.	  
Onze	  verdediging	  was	  naar	  alle	  richtingen	  gericht	  maar	  het	  zwaartepunt	  lag	  naar	  het	  noorden.	  We	  schoten	  
lichtpijlen	  af.	  Dit	  waren	  een	  soort	  lichter	  gemaakte	  mortiergranaten	  die	  aan	  een	  parachute	  hingen	  en	  
langzaam	  naar	  beneden	  kwamen.	  
Een	  boom	  bewoog	  en	  ik	  dacht	  dat	  een	  van	  die	  granaten	  in	  zijn	  takken	  hing.	  Toen	  ik	  opnieuw	  keek	  zag	  ik	  dat	  
er	  Chinezen	  ten	  zuiden	  van	  mijn	  positie	  waren	  en	  dat	  ze	  naar	  mijn	  sectie	  kwamen.	  Ik	  had	  mijn	  mannen	  
gezegd	  dat	  ze	  in	  dat	  geval	  eerst	  granaten	  moesten	  gooien	  en	  dan	  het	  vuur	  openen.	  We	  deden	  dat	  dan	  ook.	  
Toen	  ze	  ons	  bereikten	  gooiden	  we	  onze	  granaten	  en	  openden	  we	  het	  vuur.	  
We	  hadden	  de	  hele	  stelling	  niet	  kunnen	  bezetten	  want	  we	  waren	  minder	  talrijk	  dan	  de	  Ulster	  Rifles.	  Het	  was	  
dan	  ook	  gemakkelijk	  voor	  de	  Chinezen	  om	  een	  deel	  van	  onze	  posities	  vlug	  in	  te	  nemen.	  Enkel	  een	  
tegenaanval	  kon	  de	  Chinese	  aanval	  stoppen.	  
We	  konden	  niets	  meer	  doen	  want	  we	  hadden	  reeds	  talrijke	  gewonden.	  Ze	  hebben	  mijn	  positie	  niet	  kunnen	  
innemen	  maar	  ze	  waren	  wel	  in	  een	  stelling	  die	  hoger	  lag	  dan	  de	  mijne	  en	  openden	  van	  daar	  het	  vuur	  op	  ons.	  
De	  kogels	  vlogen	  langs	  alle	  kanten.	  Rechts,	  links,	  overal.	  Het	  zand	  en	  het	  stof	  vlogen	  rondom	  ons.	  
Gelukkig	  werd	  niemand	  onder	  ons	  geraakt.	  Er	  waren	  nog	  vijf	  man	  in	  mijn	  sectie	  waaronder	  een	  Koreaanse	  
drager	  die	  zich	  bij	  ons	  gevoegd	  had	  in	  Ujungbu.	  Hij	  was	  sergeant	  geweest	  in	  het	  Japanse	  leger.	  Ik	  heb	  hem	  
een	  wapen	  gegeven	  en	  hij	  heeft	  er	  zeer	  goed	  gebruik	  van	  gemaakt.	  Daar	  we	  nog	  weerstand	  boden,	  konden	  
de	  andere	  pelotons	  aan	  de	  terugtocht	  beginnen	  via	  onze	  posities.	  We	  hebben	  wel	  nog	  de	  verpleger	  van	  ons	  
peloton	  verloren.	  
We	  kregen	  het	  bevel	  van	  onze	  pelotonscommandant	  om	  onze	  positie	  te	  houden	  om	  dekking	  te	  geven	  aan	  
het	  bataljon	  dat	  langs	  ons	  ging	  terugtrekken.	  We	  bleven	  dus	  ter	  plaatse	  en	  zagen	  alle	  compagnies	  boven	  ons	  
passeren.	  Ik	  gaf	  nadien	  aan	  mijn	  mannen	  het	  bevel	  om	  te	  vertrekken	  en	  ik	  bleef	  alleen	  achter	  tegenover	  de	  
Chinezen.	  Ik	  heb	  geprobeerd	  om	  op	  verschillende	  plaatsen	  brand	  te	  stichten	  vooraleer	  ik	  op	  mijn	  beurt	  
vertrok.	  We	  moesten	  de	  gesneuvelden	  achterlaten.	  Ik	  heb	  de	  compagnie	  niet	  gevolgd	  maar	  daalde	  af	  onder	  
de	  posities	  van	  de	  Chinezen.	  Ik	  vroeg	  me	  af	  waarom	  ze	  niet	  op	  me	  schoten.	  Hadden	  ze	  misschien	  te	  weinig	  
munitie?	  Ik	  bereikte	  mijn	  peloton	  op	  een	  blocking	  positie.	  Mijn	  pelotonoverste	  zei	  me	  later	  dat	  ze	  
gefascineerd	  waren	  door	  de	  evoluties	  van	  een	  Harvard	  observatievliegtuig.	  Dit	  vliegtuig	  markeerde	  met	  
rookbommen	  de	  posities	  van	  de	  Chinezen	  zodat	  men	  ze	  kon	  bombarderen.	  Iets	  later	  zagen	  we	  twee	  
straaljagers	  die	  napalm	  en	  andere	  bommen	  gooiden	  op	  de	  Chinese	  posities.	  Daarop	  verlieten	  we	  opnieuw	  
onze	  posities	  om	  ons	  terug	  te	  trekken	  
Dankzij	  dit	  achterhoedegevecht	  kon	  de	  Britse	  brigade	  zich	  grotendeels	  terugtrekken.	  Het	  Belgisch	  bataljon	  
betrok	  daarop	  defensieve	  stellingen	  ten	  westen	  van	  Seoul.	  De	  verliezen	  van	  het	  bataljon	  bedroegen	  14	  
doden,	  1	  vermiste,	  47	  gewonden	  en	  62	  zieken”.	  

Cdt	  b.d.	  Etienne	  Moons,	  Voorzitter	  K.V.V.K.K	  –	  West-‐Vlaanderen	  
	  
Bewerking	  van	  een	  tekst	  uit	  “De	  Koreaanse	  Oorlog”	  uitgegeven	  door	  het	  IV-‐NIOOO.	    
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Uitnodiging voor de jaarlijkse 
Nieuwjaarsreceptie ANPCV Oostende  

 Kust & Hinterland 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Was het nu 100, 101 of 112 ? 
 
Goed om te weten , beter om te onthouden. 
 
100 Is het nummer voor als u dringende medische hulp of de brandweer nodig   
        hebt. 
 
101 Is het nummer voor als u dringende hulp van de politie nodig heeft. 
 
112 Is het Europese noodnummer bedoeld voor elke noodsituatie. 
       Als u in een ander Europees land bent, belt u dus best de 112. 
       In België opteert u voorlopig nog beter voor de 100 of 101 om kostbaar    
       tijdverlies te vermijden. Als u bijvoorbeeld politiehulp nodig heeft en u belt   
       de 112, dan wordt u doorgeschakeld naar de 100- centrale die u nog eens moet  
       doorverbinden met de 101 – noodcentrale. 
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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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Deze kalender is een tijdelijke kalender en kan nog wijzigen!!! 
 
 
Januari 
   19  Nieuwjaarsreceptie ANPCV Oostende Kust en Hinterland 

 25-26  Wintertocht ANPCV regionale Gent 
 
 
Februari 

 01-02  Wintertocht Antwerpen  
   22  82nd Airborne Division Mars 
   28  Algemene Vergadering ANPCV Nationaal te Herverlee 
 
 
Maart 
   15  Dag Beauprez te Oostende 

 
 
April 
   04  Herdenking 2e Commando te Flawinne 
   25  Eerste sprongdag en grondtraining te Schaffen 
 
Mei 
   03  Herdenking SAS-SOE te Kortrijk 
   09  Eerste Klimdag te Marche-Les-Dames 
   31  Red Bean Mars te Oostende (Herdenkingsmars Kolwezi ’78) 

 
 
Juni 
   20  Tweede sprongdag te Schaffen 
   21  Herdenking Sluizen te Menen (ANPCV Menen) 
 
 
 

 

Allerhande	  foto’s	  terug	  te	  vinden	  op:	  
www.paracdo-‐oostende.be	  
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