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Woordje	  van	  de	  voorzitter	  
 
Beste vrienden paracommando’s, beste sympathisanten, 
 
 

De zomer loopt stilaan op zijn einde. We hopen nog op een paar mooie perioden maar de 
lange warme zomeravonden zullen er, althans voor dit jaar, niet meer zijn. De herfst 
komt stilaan nader …. de voorloper van de winter. 
Zo ook kunnen wij, aan de hand van de jaargetijden, een vergelijk maken met het 
ledenaantal van de vereniging ANPCV in het algemeen. 
Gestadig ziet het Nationaal Bestuur het ledenaantal terug lopen en de vergrijzing van de 
leden toenemen. Dit fenomeen kent niet alleen onze vereniging maar is kenmerkend voor 
alle vaderlandslievende verenigingen. Jammer maar helaas. 
Daarom doet het Nationaal bestuur samen met de regionale besturen een oproep aan de 
leden om oud gedienden in jullie kennissenkring aan te spreken en te stimuleren zich aan 
te sluiten bij de vereniging. Wij moeten massaal aanwezig zijn op plechtigheden en 
herdenkingen zodat de jeugd zich zal afvragen, wie zijn die mannen met die rode of 
groene mutsen die daar nog fier aanwezig zijn. 
Ze moeten van antwoord krijgen: Dit zijn en waren de mannen die zorgen voor onze 
democratie en onze veilige samenleving. Het waren zij die de gevaarlijke opdrachten 
hebben gekregen en hebben uitgevoerd. Het waren zij die mensen hebben bevrijd uit de 
handen van bandieten en extremisten. En mogen wij hopen dat zij zullen worden 
opgevolgd door nieuwe generaties paracommando’s die de taak verder durven en willen 
overnemen. 
Laat het stimuleren van het lidmaatschap bij het ANPCV een uitdaging zijn voor de 
regionalen in de nabije toekomst. 
We mogen de paracommando spirit niet laten verloren gaan nu wij de radicalisering om 
ons heen duidelijk zien toenemen. 
 
Op zondag 14 december houden wij terug onze algemene vergadering in ons clublokaal. 
Noteer alvast deze datum in jullie agenda en ik hoop op jullie aanwezigheid. 
 
 
Mijn paracommando groeten. 
 
Danny Lams  
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	  Zij	  die	  ons	  verlieten	  ……….	  
 
In onze grote familie van wapenbroeders moeten we helaas ook dit jaar lijdzaam toezien 
hoe, eens fiere jonge kerels, ons ontglippen. Petit Norbrecht, Rogier Daenkindt en 
Maurice Schockaert.  
                             “   We Will Remember Them  “ 
Op tal van plechtigheden en herdenkingen waarbij onze verenigingen aanwezig zijn gaan 
dan ook onze herinneringen naar hen die ons verlieten. 
In het oog springend was een opmerkelijke tekst op een bidprentje tijdens de uitvaart van 
één van onze leden. We willen, zij die niet aanwezig konden zijn, dan ook deze tekst niet 
onthouden. 
Omwille het origine en karakter van de tekst niet te wijzigen werd deze dan ook niet 
vertaald.  
                               “ A short ode “ 
A tale was told by Homer, three thousand years ago about the first winged soldier, 
and this is al we know. He was born on the town of Corinth, and called Bellerophon. 
He had rather a strict upbringing, considering what went on. 
He had to do some dodging, because he wouldn’t play with the Lady at his lodging, 
and she took it the wrong way. 
For she made her husband pick him, for the worst job in the place, to fight a damned 
great dragon, that no-one else would face.  
Athene, the great goodness, was on his side, of course, and gave him some golden 
harness, to catch the flying horse. He could handle the heaviest spear there was, and 
he’d practised all the cuts.  
But the fact that he fought on Pegasus showed brains. As well as guts.  
We don’t know if he glided, or dropped down like a hawk. But we know that he 
decided that it wasn’t safe to walk. 
The monster breathed out clouds of flak, and had an armoured skin. 
So he made the first Airborne attack and did the bastard in ! 
 
Deze tekst werd verstrekt aan de mannen van 1 Canadese Para voorafgaand hun jump 
tijdens D-Day. 
                                                                                                              Edit : Luc Geerolf 
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Army & security gear 
Outdoor & Survival tools 
Jachtkledij & toebehoren 
Luchtdruk-  Pistolen & Karabijnen + 
tools 
Paintball- & Airsoft– wapens & tools 
Belgische camo gear  
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Kolwezi	  1978	  	  	  	  
Brief	  van	  een	  Buddy-‐	  Kolwezi	  veteraan	  uit	  de	  ANPCV	  Maasmechelen	  (	  Limburg).	  
	  
“OPSTAAN	  EN	  IN	  GEVECHTSKLEDIJ”	  
Het	  was	  middernacht	  voorbij	  en	  ik	  draai	  me	  nog	  eens	  lekker	  om,	  de	  deur	  zwaait	  open	  ,	  die	  deur	  met	  
die	  kleine	  vierkante	  raampjes	  waarvan	  je	  reeds	  langer	  denkt	  wanneer	  vallen	  ze	  er	  nu	  uit.	  
“OPSTAAN”	  hoor	  ik	  weer	  en	  ik	  denk	  aan	  die	  ene	  kl..zak	  welke	  weer	  iets	  heeft	  uitgespookt	  zodat	  het	  
hele	  peloton	  weer	  eens	  gestraft	  word.	  “	  Opstaat	  ZEG	  IK	  !!!	  “,roept	  er	  iemand	  en	  voor	  ik	  het	  besef	  
sta	  ik	  in	  geef	  acht	  	  in	  mijn	  onderbroek	  langs	  mijn	  bed.	  Ik	  ben	  nu	  wel	  echt	  wakker,	  en	  vloek	  nog	  
steeds	  op	  die	  ene	  kl...zak.	  
"GEVECHTSKLEDIJ	  5	  min"	  in	  die	  tijd	  moest	  het	  allemaal	  snel	  gaan	  maar	  dat	  kennen	  jullie.	  
"WAPENS	  AFHALEN"	  was	  het	  volgende	  bevel,	  en	  gehoorzaam	  als	  we	  zijn	  gaan	  we	  naar	  de	  
wapenkamer,	  groot	  was	  m’n	  verbazing	  dat	  we	  onze	  FAL	  M3	  meekregen,	  oefeningen	  werden	  
meestal	  gedaan	  met	  oude	  Lee	  -‐Enfields,	  ???	  Dat	  waren	  mijn	  eerste	  vraagtekens,	  want	  wat	  was	  er	  
aan	  de	  hand	  ?	  Hier	  klopt	  iets	  niet.	  
"ALLEMAAL	  NAAR	  DE	  KEUKEN"	  waarom	  dat	  nu	  weer	  denk	  ik,	  en	  zeg	  ik	  ook!	  
Koffie	  halen	  was	  het	  antwoord,	  waarom	  heb	  ik	  koffie	  nodig	  ?	  
De	  ene	  na	  de	  andere	  vraag	  stelt	  zich,	  en	  nog	  weet	  je	  niet	  wat	  er	  zich	  afspeelt.	  
"BRIEFING	  OVER	  5	  MIN"	  eindelijk	  denk	  je	  dan,	  eindelijk	  wat	  uitleg.	  De	  briefing	  was	  ook	  vrij	  kort,	  het	  
kwam	  er	  op	  neer	  dat	  er	  een	  rebellenleger	  was	  binnengevallen	  in	  de	  provincie	  Shaba,	  specifiek	  in	  het	  
mijnstadje	  “Kolwezi”en	  dat	  buitenlanders	  waaronder	  vele	  Belgen	  bedreigd	  werden.	  De	  bedoeling	  is	  
om	  deze	  mensen	  te	  repatriëren	  naar	  België,	  en	  hiervoor	  is	  een	  gewapende	  interventie	  nodig.	  
Hoe	  laat	  is	  het	  nu?	  Het	  moet	  ongeveer	  04.00u	  geweest	  zijn.	  Nu	  wordt	  het	  spannend,	  ik	  zie	  heel	  wat	  
zenuwpieten	  die	  pen	  en	  papier	  zoeken	  om	  nog	  gauw	  een	  brief	  te	  schrijven	  naar	  thuis,	  of	  lief	  alsof	  
hun	  laatste	  uur	  geslagen	  is	  en	  niet	  meer	  terug	  komen.	  We	  gingen	  immers	  naar	  de	  “oorlog”,	  en	  ikke	  
?	  Ik	  heb	  geen	  lief	  dedjuu,	  niemand	  die	  op	  me	  wacht	  dedjuu	  .	  
Misschien	  is	  het	  beter	  om	  niemand	  te	  hebben,	  zo	  kan	  ik	  me	  concentreren.	  Je	  verliest	  misschien	  een	  
deel	  van	  je	  capaciteiten	  als	  je	  aan	  thuis	  denkt	  en	  dat	  kan	  ik	  nu	  wel	  even	  missen.	  
Een	  gedachtegang	  die	  me	  toch	  goed	  geholpen	  heeft	  en	  zeker	  nadat	  ik	  te	  horen	  kreeg	  dat	  ik	  tot	  
verkenner	  verkozen	  werd,	  waarom	  dat	  nu	  weer?	  Waarom	  ik	  ?	  Het	  waarom,	  was	  waarschijnlijk	  dat	  
de	  sergeanten	  hun	  mannen	  tot	  die	  tijd	  goed	  beoordeeld	  hadden,	  want	  later	  bleek	  dat	  de	  
zogenaamde	  pelotonshelden,	  zich	  braaf	  stil	  hielden	  eens	  op	  Afrikaanse	  grond.	  Iets	  wat	  me	  pas	  
opviel,	  toen	  we	  naar	  huis	  mochten,	  want	  dan	  hoor	  je	  ze	  weer.	  Het	  kan	  ook	  zijn	  dat	  ze	  me	  konden	  
missen,	  maar	  ja	  dat	  vertellen	  ze	  u	  niet	  hé.	  
Dus	  terug	  naar	  einde	  briefing,en	  nu	  wachten…!	  en	  nog	  wachten….!en	  nog	  meer	  wachten…..!	  
Tegen	  de	  morgen,	  het	  begon	  al	  op	  te	  klaren,	  verzameling	  aan	  de	  bussen	  en	  op	  weg	  naar	  Melsbroek.	  
Hier	  krijgen	  we	  nog	  snel	  een	  tetanusprik,	  en	  moeten	  we….wachten…!	  We	  hebben	  lang	  gewacht,	  het	  
waarom	  van	  dat	  wachten	  was	  politiek	  getint,	  Frankrijk	  en	  België	  waren	  aan	  het	  onderhandelen,	  
over	  de	  vliegroute,	  eigenlijk	  mochten	  we	  niet	  als	  eerste	  aankomen	  in	  Shaba.	  Zelfs	  zouden	  ze	  
legionairs	  sturen	  wat	  ik	  en	  meerderen	  zeker	  niet	  erg	  vonden,	  laat	  ze	  maar	  eerste	  zijn,	  doe	  maar,	  
geen	  probleem.	  
De	  Boeings	  stonden	  te	  wachten.	  Nu	  moesten	  we	  eerst	  nog	  een	  hoop	  parachutes	  laden,	  deze	  
moesten	  in	  de	  bagageruimte	  en	  de	  rest	  in	  het	  gangpad	  en	  tussen	  de	  stoelen.	  Ik	  herinner	  me	  nog	  
goed	  dat	  we	  21	  of	  22u.	  gevlogen	  hebben	  met	  de	  knieën	  opgetrokken,	  vermits	  onder	  ons	  
voetenwerk	  een	  3	  tal	  parachutes	  gestapeld	  waren.	  Dit	  was	  misschien	  niet	  in	  alle	  vliegtuigen	  zo	  maar	  
in	  de	  onze	  dus	  wel	  dedjuu.	  
Onze	  vlucht	  verliep	  over	  Libreville,	  met	  nog	  een	  tussenstop	  ergens	  op	  een	  eiland,	  want	  Frankrijk	  
had	  geen	  toestemming	  gegeven	  om	  over	  Frans	  grondgebied	  te	  vliegen.	  Dedjuu	  m’n	  knieën.	  	  
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Uiteindelijke	  landden	  we	  in	  Kamina	  ,	  waar	  we	  eerst	  onze	  munitie	  kregen,	  en	  m’n	  eerste	  2	  granaten,	  
waar	  wij	  bleukes	  nog	  nooit	  mee	  gegooid	  hadden,	  wel	  oefengranaten	  maar	  nooit	  met	  the	  real	  stuff.	  
Zelf	  kreeg	  ik	  nog	  een	  Hafla	  in	  mijn	  handen	  gestopt	  (een	  soort	  van	  minivlammenwerper	  eenmalig	  te	  
gebruiken	  )	  en	  een	  kogelriem	  voor	  de	  MAG.	  
Een	  batterij	  voor	  de	  radio	  en	  enkele	  rantsoenen.	  Anderen	  kregen	  dan	  weer	  een	  LAW.	  
Al	  bij	  al	  mijn	  tapzakje	  zat	  goed	  vol,	  zeker	  toen	  ze	  me	  een	  2de	  kogelriem	  erbij	  gaven.	  Waar	  zou	  ik	  die	  
nog	  moeten	  steken,	  de	  enige	  plek	  die	  nog	  vrij	  was,	  was	  m’n	  lichaam	  en	  zo	  komt	  het	  dat	  meerdere	  
onder	  ons	  hebben	  rondgelopen	  meer	  lijkend	  op	  Mexicaanse	  bandido‘s	  dan	  op	  paracommando’s.	  
Trouwens	  zeer	  vervelend	  want	  telkens	  je	  down	  gaat	  steken	  die	  kogelpunten	  je	  in	  de	  nek	  en	  tijd	  voor	  
die	  hele	  riem	  om	  te	  draaien	  heb	  je	  niet.	  
“BRIEFING	  “	  laatste	  stand	  van	  zaken,	  gaan	  we	  springen	  of	  maken	  we	  een	  stormlanding	  ?	  
Geen	  idee,	  ten	  vroegste	  morgen	  weten	  we	  meer,	  dus	  alweer	  ….Wachten	  …!	  
D-‐day;	  laatste	  briefing,	  bevriende	  troepen	  zouden	  de	  landingsbaan	  in	  handen	  hebben.	  Hoe	  zijn	  de	  
rebellen	  te	  herkennen	  ?	  ”Niet”	  deze	  gaan	  op	  in	  de	  bevolking.	  Het	  wordt	  een	  stormlanding,	  drie	  c-‐
130’s	  gelijktijdig	  landen,	  keren	  en	  vertrekken	  zonder	  te	  stoppen.	  
Onze	  opdracht	  de	  spoorlijn	  bereiken	  en	  volgen	  tot	  in	  het	  stadje.	  Van	  zodra	  we	  uit	  het	  vliegtuig	  zijn	  
moeten	  we	  naar	  rechts	  voor	  de	  verzameling.	  
Ik	  was	  als	  2de	  moeten	  instappen,	  dat	  wil	  zeggen	  dat	  je	  er	  ook	  als	  laatste	  uitmoet,	  bijkomend	  hangt	  je	  
neus	  praktisch	  boven	  die	  pispot	  en	  die	  word	  ook	  nog	  meer	  dan	  eens	  gebruikt.	  Zie	  je	  het	  voor	  u	  ?	  
Helemaal	  niet	  leuk.	  De	  spanning	  is	  te	  snijden.	  Iedereen	  is	  in	  eigen	  gedachten	  verzonken	  al	  ware	  het	  
niet	  dat	  de	  Hercules	  zo	  veel	  lawaai	  maakte,	  je	  zou	  een	  speld	  horen	  vallen.	  “10	  minutes”klak	  klak-‐-‐klak	  
klak,	  het	  geluid	  komt	  gelijk	  het	  	  vormen	  van	  een	  wave	  als	  maar	  luider	  naar	  je	  toe.	  Je	  schiet	  wakker	  en	  
beseft	  dat	  je…	  je	  wapen	  opspant.	  Het	  is	  zover,	  we	  gaan	  ervoor	  niet	  wetend	  wat	  er	  gaat	  gebeuren	  
maar	  je	  hoort	  bij	  een	  ploeg,	  dus	  je	  gaat	  samen	  en	  	  
je	  stelt	  je	  geen	  vragen.	  Het	  is	  zo	  vanzelf	  sprekend,	  het	  is	  raar	  heel	  raar.	  
“5	  minutes”	  je	  voelt	  het	  vliegtuig	  dalen,	  eerst	  een	  bocht	  en	  dan	  naar	  mijn	  mening	  vrij	  steil	  naar	  
beneden,	  de	  laaddeur	  gaat	  open	  en	  je	  voelt	  de	  tocht	  die	  verfrissend	  aanvoelt	  in	  je	  gezicht.	  
“Touchdown”	  het	  vliegtuig	  dendert	  over	  de	  landingsbaan	  en	  remt	  fors	  af	  tot	  bijna	  stilstand,	  
waarna	  hij	  360	  graden	  keert:	  “GO”.	  Dit	  is	  het	  moment	  dat	  iedereen	  eruit	  rent	  behalve	  …ik	  en	  de	  
persoon	  langs	  me	  die	  zijn	  tapzak	  onder	  zijn	  zitje	  probeerde	  los	  te	  trekken.	  Ik	  pak	  mijn	  muts	  van	  m’	  n	  
hoofd	  en	  ik	  begin	  hem	  ermee	  te	  slaan	  roepend	  dat	  ie	  eruit	  moet.	  Ik	  voel	  het	  vliegtuig	  gas	  geven	  en	  ik	  
ren	  over	  de	  zitjes	  langs	  hem	  door	  en	  spring	  uit	  het	  vliegtuig,	  zoals	  gezegd	  een	  kwart	  naar	  rechts.	  Ik	  
voel	  de	  propellerwind,,,en	  mijn	  muts?,	  ja	  die	  ook,	  	  want	  weg	  was	  ie.	  
De	  eerste	  reactie	  is	  nog	  dat	  je	  hem	  wilt	  grijpen	  maar	  je	  denkt	  ook	  wat	  kan	  mij	  die	  muts	  schelen.	  
Ik	  moet	  naar	  mijn	  peloton.	  Dat	  was	  de	  laatste	  keer	  dat	  ik	  mijn	  mooie	  groene	  zuur	  verdiende	  muts	  
gezien	  heb,	  hoewel	  ik	  regelmatig	  achteraf	  op	  tv	  nog	  beelden	  gezien	  heb	  van	  negertjes	  met	  groene	  
mutsen,	  misschien	  de	  mijne?	  
En	  nu	  ?	  Weer	  wachten	  ?	  Waar	  is	  onze	  leiding	  ?	  Wat	  doen	  we	  hier	  ?	  Moeten	  we	  niet	  van	  de	  
landingszone	  weg	  ?	  Later	  bleek	  dat	  we	  in	  een	  later	  vliegtuig	  moesten	  zitten	  i.p.v.	  de	  1e	  golf.	  
Kanonnenvlees	  ?	  Vermits	  men	  niet	  zeker	  wist	  of	  de	  landingsbaan	  bezet	  was	  door	  Mobutu	  	  
getrouwen	  ?	  
De	  2e	  golf	  landt	  en	  ik	  zie	  hoe	  de	  vliegtuigen	  in	  formatie	  vrij	  kort	  achter	  elkaar	  landen	  en	  keren.	  	  
Paracommando’s	  uitspuwend	  en	  snel	  terug	  vertrekken.	  Ik	  zie	  ook	  mannen	  die	  hun	  muts	  	  
achterna	  rennen	  en	  ben	  dus	  niet	  de	  enige,	  is	  ook	  logisch.	  Ik	  zie	  later	  op	  tv	  vele	  negertjes	  met	  groene	  
mutsen,	  het	  verschil	  met	  mezelf	  was	  wel	  dat	  ze	  bleven	  rennen	  en	  graaien	  en	  ik	  maar	  denken	  
“kiekens	  ga	  van	  die	  baan	  af”.	  
Het	  feit	  dat	  ik	  de	  landingszone	  heb	  kunnen	  overzien	  tijdens	  deze	  machtontplooiing	  gaf	  me	  een	  
gevoel	  van	  trots	  want	  ik	  besefte,	  we	  waren	  met	  veel,	  en	  toch	  één.	  
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Het	  systeem	  van	  droppen,	  beveiligen	  en	  vorderen,	  eigenlijk	  de	  tactiek	  wat	  we	  in	  kleine	  groep	  
meermaals	  geoefend	  hadden,	  al	  onze	  soms	  vermoeiende	  inspanningen	  werkten	  ook	  als	  we	  op	  
bataljons	  sterkte	  zijn.	  Het	  systeem	  als	  ik	  dit	  woord	  mag	  gebruiken	  “dit	  werkt”	  
Voor	  al	  onze	  aspirant	  paracommando’s	  wil	  ik	  meegeven,	  heb	  vertrouwen	  in	  dit	  systeem.	  
Bovendien,	  helemaal	  niet	  onbelangrijk	  onze	  broederschap,	  fraternité,	  voor	  mezelf	  een	  fantastisch	  
woord.	  We	  zijn	  broeders	  en	  zelf	  ben	  ik	  ervan	  overtuigd	  dat	  we,	  indien	  het	  ooit	  weer	  nodig	  zou	  zijn	  dit	  
ook	  terug	  zouden	  bewijzen	  want	  we	  zijn	  één.	  
	  
Dit	  verhaal	  is	  misschien	  egocentrisch	  want	  je	  leest	  het	  in	  de	  “ik”-‐	  vorm,	  	  maar	  het	  is	  een	  verhaal	  van	  
mezelf,	  mijn	  ervaringen	  en	  mijn	  gevoelens.	  Het	  is	  minder	  dan	  één	  percent	  van	  het	  hele	  verhaal.	  Het	  
is	  maar	  een	  fractie	  van	  alles.	  Maar	  het	  blijft	  een	  verhaal	  van	  mezelf.	  
Het	  is	  onmogelijk	  om	  gevoelens	  van	  makkers	  en	  anderen	  te	  beschrijven	  en	  mocht	  iedereen	  ooit	  
minder	  dan	  één	  percent	  van	  zijn	  eigen	  verhaal	  willen	  schrijven,	  dan	  pas	  komen	  we	  aan	  100	  %.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  En	  nog	  blijven	  we	  één!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Broederlijke	  groeten,	  	  Lauri	  	  
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Herdenking Walcheren 1 november 2014 
 

Zoals vorig jaar zal ANPCV Oostende deelnemen aan de herdenkings- 
plechtigheden te Westkapelle en te Domburg. Het organiseren en aanwezig zijn op deze 
plechtigheid is vanouds een initiatief van ANPCV Antwerpen. 
Niettemin is dit uitgegroeid tot een massale bijeenkomst van Rood en Groen om de 
bevrijding van Walcheren te herdenken en even stil te staan bij de 4 th Troop van 10 -Inter 
Allied Commando tijdens operatie “ INFATUATE “ 
De officiële planning, timings en deelnameprijs dienen nog nader op elkaar te worden 
afgestemd en zullen later verspreid worden via de nieuwsbrief online, de website van de 
club maar bovenal in het clublokaal. 
Wel kunnen we meedelen dat onze club ook dit jaar een autocar zal inleggen en dit in de 
marge van grootte van de inschrijvingen. Er zal volgens de beschikbare plaatsen ( 33 of 50 ) 
uiteraard voorkeur gegeven worden aan de leden ( eff – symp – cadet ).  
 
 
Digitale Tam-tam  
 

Ontvangt u nog géén digitale nieuwsbrief en beschikt u over een emailadres ? 
! stuur een mailtje naar info@paracdo-oostende.be met uw gegevens + lidnummer en de 
vraag om de nieuwsbrief te ontvangen. 
Wenst u daarentegen géén digtale nieuwsbrief meer te ontvangen ( wat spijtig zou zijn )  
! idem met vraag tot schrapping. 
 
 
Stad Oostende nodigt ons allen uit op :  
 
Dinsdag 11 november 2014  : Herdenking Wapenstilstand 
Programma :  09.45 Hr  Verzameling aan St-Petrus en Pauluskerk 

10.00 Hr Eucharistie viering P&P kerk 
11.00 Hr Groet vaandels Geallieerden 
11.15 Hr Optocht naar stedelijk monument 
11.20 Hr Optocht naar stadhuis 
11.45 Hr Ontvangst op stadhuis  / toespraak / receptie 

Bar ANPCV Oostende is open vanaf 12.00Hr 
 
 
Koningsdag , zaterdag 15 november 2014 
Programma :  10.15 Hr Verzameling aan het Atheneum 

10.30 Hr Bloemenhulde a/h monument  
              Z.M. Koning Leopold I 
10.40 Hr Vertrek naar St-Petrus en Pauluskerk  
11.00 Hr Te Deum 

 
Bar ANPCV Oostende is open vanaf 12.00Hr 
 
 
 
Nieuwjaarsreceptie 2015. 
Zondag 11 januari 2015. Details in boekje 4/2014 en via website. 
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AIRSOFT	  	  	  Vuren	  te	  Jabbeke	  (	  zondag	  3	  augustus	  2014)	  
	  
Vandaag zondag 3 augustus, was het gelukkig een ZON dag. Met zijn vijven waren we. 
We zouden vandaag zoals voorzien op onze club kalender, in de FMP – Airsoft club te Jabbeke, 
een namiddag vuren op doelen met airsoft wapens. Deze replica’s van echte wapens schieten 
enkel met plastiek balletje ( of BB’s ) en dit voor de prijs van 15 euro per deelnemer. 
 Ons clublid Franky Desmet ( eigenaar van de Airsoft club ) en hoofd instructeur, toverde een 
prachtige “ Briefing “ voor onze deelnemers. Iets veilig en verstaanbaar. De veiligheidsregels 
werden voorgelezen zodat er geen misverstanden konden zijn. Veiligheid primeert en dit zijn 
geen speelgoed wapens. 
Voor Robert Van Ryckeghem  was het 61 jaar geleden dat hij nog met oorlogswapens  
( nu waren het replica’s) had gevuurd. Hij werd een echte veteraan. 
Jean-Pierre De Backer , had net zijn broer paracommando  Roger ten grave  moeten dragen. 
Doch alle respect voor hem, hij was een voorbeeld van discipline voor de deelnemers ondanks 
dit verlies. 
Ronny Cabeke , ons trouwe sympathisant amuseerde zich rot tijdens deze schiet sessies. Als oud 
bewakingsagent was het terug een opfrissing van vroeger. 
Fredtje Verhulst onze vaandeldrager schakelde in alle stille zijn doelen uit. Zoals we hem 
kennen, stil en werkzaam. 
Onze leden Patrick Oeyaert en Jean Laurent, actieve leden ( ANPCV Oostende) van de FMP 
Airsoft club, waren vandaag onze coaches op diverse schietstanden. Net gebrevetteerd ( FMP) 
zorgden ze dat alles veilig verliep volgens de TGS  regels. Ze waren een zeer grote en veilige  
steun voor ons. 
Na het vuren in de overdekte stand met GP – SCAR en FNC, waar de eerste kennismaking 
plaatsvond met airsoft wapens ( of replica’s), konden we overgaan naar het parcours vuren. 
Individueel werd er ons een,  Geweer stand  , een Pistoolstand ,   een Building of huiszuivering 
stand , een Jungle parcours en een stand Bewegende doelen, voorgeschoteld. 
Voor mij was het nog maar een half jaar geleden, doch had Franky weer  een prachtige parcours 
in elkaar geknutseld. Iets waar behendigheid, soepelheid, doeltreffendheid en snelheid of juist 
geduld, een goede score op ons puntenblad kon brengen. We konden een totaal van 250 punten 
verdienen door op de juiste plaats raak te vuren. Voor de meesten leek dit geen enkel probleem 
tot op het ogenblijk we deze wapens in handen hadden. 
“ In mijn tijd kon ik ze allen omleggen!” hoorde ik regelmatig zeggen. Nu vele jaren later was 
dit al eens anders. Gelukkig, waren ze, terug eens de GOOD OLD TIMES te mogen beleven. 
Onder europaletten, over tonnen, door deuren en ramen, schuilend achter obstakels, lopend en 
liggend tussen struiken, lianen en netten, gingen we per voorzien parcours, op zoek naar onze 
schijven of SHOOT en NON SHOOT ( soms verstopt achter struiken, netten of deuren).  
Onder wakend oog van de 3 bestuursleden FMP ( Franky, Mario en Peter) konden we allen zonder 
problemen of verwondingen, een prachtige schiet namiddag beleven. Bedankt mannen. 
Resultaten op 250 punten:  
Freddy 175, Robert 158, Jan 183, Jean-Pierre 190 en Ronny 140. Proficiat Jean-Pierre! 
Na de “ Debriefing “ waar ieder zijn oordeel mocht geven over deze activiteit, kon er nog  
een glas gedronken worden in de kantine van de FMP. Rond 1800h reed ieder huiswaarts  
met een voldaan gevoel.  
Onmiddellijk werd mij de vraag gesteld wanneer de volgende schietbeurt Airsoft is? 
Indien voldoende deelnemers kunnen we dit per kwartaal laten doorgaan. 
 
Bedankt mannen voor jullie trouwe aanwezigheid. 
 
De SEC Jan 
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Graven	  in	  de	  geschiedenis	  –	  WO	  I	  
 
Menig Commando, Parachutist en Paracommando heeft na het zien van de duizend heuvels de 
afdruk van zijn botiennen in het fijne rode zand opnieuw zien vervagen. 
In de plooien van onze vaderlandse geschiedenis is onlosmakelijk jullie aanwezigheid op het 
Afrikaanse contigent verbonden geweest met de onoverkomelijke loopgraven in de Westhoek. 
Toen een centennium geleden de Eerste Wereldoorlog uitbrak en de Duitse keizer in geen tijd 
België onder de voet had gelopen woedde niet alleen op het Europese continent maar ook diep in 
het Afrikaanse binnenland een hevige strijd. 
De Europese koloniale machten stonden lijnrecht tegenover elkaar, met enorme toekomst 
belangen als inzet. 
Terwijl de Fransen en Britten grote groepen Afrikanen naar Europa brachten, liet België de 
Congolese weermacht zijn Afrikaanse grenzen bewaken. 
Leren en begrijpen hoe de koloniale overheid tijdens deze oorlogsjaren de productie van 
grondstoffen ( lees goud – rubber en andere ) de hoogte injoeg om de oorlogsoperatie te 
financieren, met zich meebrengend hongersnood en ontvolking, is een bibliotheek ad hoc. 
Belgisch-Congo vocht tijdens de Oost-Afrikaanse campagne met twee brigaden van de Force 
Publique (Congolese weermacht onder bevel van blanke Belgische militairen) onder leiding van de 
Belgische luitenant-generaal Charles Tombeur. Een langdurige patstelling tussen de Force 
Publique en het Duitse leger werd doorbroken door een gezamenlijk Brits – Belgisch offensief in 
1916. Het grootste bloedvergieten werd opgetekend in september 1916 tijdens de slag om Tabora 
( Tanzania ). In een latere fase, oktober 1917, valt Mahenge in hun handen.  Deze 2 belangrijke 
overwinningen van het Congolese leger  
( België -  Force Publique ) zijn unieke gebeurtenissen in de Belgische militaire geschiedenis.   
Het Belgische succes in deze campagnes werd letterlijk door de Congolezen gedragen. 
Alle proviand en materiaal werd gedragen doorgeen het diepe Afrika in een tijd waar amper 
wegen te vinden waren. De smalle paden en rivieren gaven dit Congolese leger zijn unieke 
samenstelling. Deze indrukwekkende stoet van strijdkrachten was in nog andere opzichten 
merkwaardig. Een bonte mengeling van blanke kaderleden, landtroepen, cyclisten in de 
voorhoede,dragers en vrouwen met kinderen als kook,was en plaspersoneel, duizenden in aantal. 
Als we ook de dragers en hun vrouwen en kinderen meetellen, dan was deze troepenmacht groter 
dan de Belgische inzet aan de IJzer. Gezien de omvang van deze operaties zijn het aantal 
gesneuvelden en omgekomenen minstens even groot.  
Officieel sneuvelden er aan Belgische zijde 145 blanke en 1895 zwarte militairen in deze vergeten 
oorlog.  
België werd beloond voor de deelname van de Force Publique aan de Oost-Afrikaanse campagne. 
Het verwierf door de in 1919 opgerichte Volkerenbond het mandaat over de voormalige Duitse 
kolonie Ruanda – Urundi. Na de tweede wereldoorlog werd de Volkerenbond vervangen door de 
Verenigde Naties. In 1946 zette deze het mandaat om in voogdijschap wat betekende dat België 
het gebied Ruanda – Urundi moest klaar maken voor onafhankelijkheid wat uiteindelijk uitgevoerd 
werd in 1962 met de nodige zware pré – en future problemen van dien.                                                           
Bronnen : divers 
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Korpsmaaltijd   -  Vrijdag  15  augustus 2014 

_______________________________________________ 
 
Naar jaarlijkse traditie hielden wij onze clubmaal op 15 aug. en dit jaar terug in de 
feestzaal “Ten Stuyver”. 
Een zestigtal ingeschrevenen hebben volop genoten van de maaltijd en het gezellig 
samenzijn. 
Na het aperitief met warme en koude hapjes werd ons een uitstekend maal 
voorgeschoteld bestaande uit een voorgerecht, hoofdgerecht en een dessertbuffet met 
praalgebak. 
Op de muziek van de plaatselijke DJ werden de benen gestrekt en voor sommigen een 
paar danspassjes gewaagd. 
Om 18.00u werd dan noodgedwongen de feestelijkheid beëindigd. 
Het bestuur dank de uitbaters, Nathalie en Steve, voor de verzorgde afwerking. 
 
________________________________________________________________________ 
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Wie	  van	  beiden	  zal	  de	  sterkste	  zijn	  ?	  
 
Eens twistten de zon en de wind altijd onder elkaar. Dikwijls vroegen ze de maan, dikwijls zelfs 
de zee : “ Wie van ons beiden is de sterkste ? “ 
Omdat noch de maan, noch de zee konden antwoorden, zegt hierop de wind :  
“ De zon, die alleen maar overdag de aarde met warmte koestert, zal toch niet de sterkste zijn ? 
“ , waarna de zon zegt : “ Toch niet de wind, die niemand kan zien ? “ 
Ten slotte adviseert de maan hun beiden aan : “ Omdat jullie tweedracht door ons niet kan 
gekalmeerd worden raden wij aan om op de aarde een rechtvaardig mens te zoeken. Misschien zal 
hij wijs oordelen over jullie kwaliteiten. Toevallig wandelde op aarde Antonius, die noch familie 
noch huis had. Een eenvoudig man die liever onder de open hemel leefde. 
De wind zegt tot de zon : “ Hij zal overwinnen, die de mantel van Antonius weggerukt heeft van 
zijn schouders.” De zon stemt in met dit voorstel en lacht zwijgend. 
Eerst begint de wind zich in te spannen. Een koude en hevige storm raast over de aarde. 
Bladeren, takken en gehele bomen worden geschud. De kudden vee worden naar de stallen 
gebracht, kinderen worden door de moeders naar huis geroepen. Antonius bleef gestaag 
doorwandelen en hield zijn mantel met stevige hand vast. Hoewel de wind reeds van zonopkomst 
blies, toch kon hij hem de mantel niet ontrukken. Uiteindelijk wanhoopt de wind en geeft zijn 
plan op. 
Op dat moment verschijnt opnieuw de zon in de hemel en wordt de hele aarde gekoesterd door 
zijn warmte. Kinderen beginnen opnieuw buiten te spelen, bloemen beginnen opnieuw te bloeien. 
Ook Antonius voelt de warmte van de zon en zoekt nu eens onder een boom de schaduw op, dan 
weer later verfrist hij zijn vermoeide voeten in een rivier. Maar zijn mantel legt hij nog niet neer. 
De zon begint nog feller te branden. Antonius gaat na een lange tocht vermoeid zitten en drinkt 
gulzig veel water. Uiteindelijk maakt hij, door de lange tocht en door de warmte overwonnen, 
zijn mantel los. 
En in de hoge hemel zegt de zon lachend : “ Het is beter met welwillendheid en warmte dan met 
geweld en koude te strijden.”  
                                                                                           Bron : Aesopus, Fabels 
                                                                                                              Tekstedit : Luc Geerolf 
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Info ~ Info ~ Info ~ Info ~ Info ~ Info ~ Info ~ Info 
 
Beste leden Vriendenkring Paracommando Oostende, Kust & Hinterland,  
 
Uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Vergadering ANPCV Oostende. 
 

De jaarlijkse Algemene Vergadering vindt plaats in het clublokaal te Oostende,  
Dr. L. Colenstraat op zondag 14 december 2014. 
Effectieve  leden kunnen indien ze dit wensen een punt van algemeen belang op  
de agenda laten plaatsen. Uiterlijk vóór 14 november 2014 ( 1 kalendermaand ) 
dienen deze punten schriftelijk bezorgd te worden aan de Secretaris Jan Bostyn. 
Tevens zijn de bestuursfuncties ( VZ-SEC-PM) jaarlijks herkiesbaar. Kandidaten 
kunnen hun kandidatuur, schriftelijk vóór 14/11/2014 bij de secretaris indienen. 
Sympathisanten en Cadetten zijn uiteraard welkom aan deze vergadering doch 
hebben geen inspraak noch stemrecht. 
 
Timing :  Hr. 10.00 opening van de lokalen voor de deelnemers aan de A.V. en    
              andere leden. 
              Er is deze dag mogelijkheid tot betaling van het lidgeld 2015 en dit   
              uiterlijk tot Hr. 10.45 
              Hr. 11.00 stipt opening van de Algemene Vergadering. 
              Agenda : Onthaal en woord Voorzitter / Secretaris. 
                             Dispositieven 2014 ~ 2015  van/door het bestuur. 
                             Controle v/d rekenkundige commissarissen. 
                             Financieel verslag van de Penningmeester. 
                             Te behandelen toegestuurde punten van algemeen belang. 
                             Verkiezing / aanstelling bestuursleden 2015. 
                             Visie en toelichting 2015. 
              Hr. 12.30 Endex Algemene Vergadering. 
 
We hopen ieder lid op deze Algemene Vergadering te mogen begroeten. 
 
Betalingen / vernieuwing van het lidgeld 2015. 
 

Lidmaatschap werkjaar 2015 : 
Effectieve leden : Commando – Para – Paracommando : € 20,00 
Sympathisant : € 30,00 
Kadet : € 7,50 
Korea vrijwilliger ( niet Commando – Para ) : € 10,00 
Steunend lid : € 5,00 
 
Gelieve deze te willen storten op  
BE78 0001 4934 0186 vóór 15 december 2014  
met vermelding van Naam, voornaam, soort 
lidmaatschap.  
 
Het Bestuur 
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Oktober 
   7  Golden Spike 
  8-12  Vier-daagse Herdenkingsmars WO I 
 
 
November 
  1 Herdenking Walcheren 
  11 Wapenstilstand 
  15 Koningsdag 
  17-19 Storm Tide 2 te Oostende 
 
 
December 
   14  Algemene Vergadering ANPCV Oostende 
 
 
 
Januari 
  11 Nieuwjaarsreceptie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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