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Voorwoord
Beste paracommando’s, beste sympathisanten,
Op vrijdag 31 oktober 2015 werd ik uitgenodigd door het Carnegie Heldenfonds Nederland
om in het Provinciehuis in Den Haag een zilveren medaille (zijnde de hoogste onderscheiding)
in ontvangst te nemen voor het redden van vier drenkelingen uit een liferaft tijdens de
nacht en dit in uitzonderlijke slechte omstandigheden.
Aanvankelijk wilde ik dit in mineur houden maar door de sociale media en de geschreven
pers krijg ik daar zoveel reacties op waardoor ik mij een beetje verplicht voel jullie een
woordje uitleg te geven.

Uitreiking medaille door de Voorzitter de heer drs. J. Smit
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Vanaf 1 juli 2011 verzekerde Noordzee Helikopter Vlaanderen, kortweg NHV, de S.A.R.
( Search And Rescue ) in Nederland en dit enkel gedurende de nacht.
De ingezette helikopters voor dit werk waren Eurocopter AS 365N3.
De crew ( bemanning ) bestaat uit 4 man zijnde de piloot-boordkommandant, de copiloot,
de hoister en de medic-rescue-diver ( hulpverlener-redder-duiker ).

Op de basis in Rotterdam - Europoort
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Als Medic-Rescue-Diver was ik van dienst op 5 december 2012.
De weersomstandigheden waren zeer slecht. Een stormachtige wind, temperaturen rond
het vriespunt, zware buien met sneeuw of smeltende sneeuw.
Golven tussen de 3 à 4 meter en een zeer donkere nacht.
Vroeg in de avond kregen wij een scramble binnen (= noodoproep). Twee schepen waren
op de Noordzee tegen elkaar gevaren waarvan één reeds zinkende was.
Onze opdracht luidde…evacueren van de 24 opvarenden van het zinkend schip.
Deze aanvaring had plaats gevonden op zo’n 40 zeemijl voor de kust van zeeland tussen
het ro-ro schip de “Balitic-Ace” en het containerschip de “Corvus J.”.
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Onmiddellijk werd overgegaan tot actie en ondanks de zeer slechte weersomstandigheden
hing de helikopter binnen de 25 minuten boven de opgegeven coördinaten van het
zinkend vaartuig de “Baltic Ace”. Helaas was het schip reeds na 15 minuten van de
aanvaring gezonken en kwamen de 24 koppige bemanningsleden in het ijskoude woelige
water terecht. Cruciaal was nu zo snel mogelijk deze mensen te vinden voor de
onderkoeling zou toeslaan. Via het Aeronautisch Redding Coördinatie Centrum (ARCC)
werden wij op de hoogte gebracht dat de Belgische Sea-King ook aanwezig was en
deelnam aan de zoekactie naar de drenkelingen. Elke helikopter kreeg nu zijn zoekgebied
toegewezen.

2

Infrarood foto genomen vanaf het zoekschip van de Ndl Marine tijdens onze tweede zoekactie

Kort daarop ontdekten wij in het schijn van onze zoeklicht een liferaft (reddingsvlot) en
gingen over tot de reddingsoperatie. Op zo’n 50 m van de raft werd ik in zee gedropt
maar behield steeds de verbinding met de helikopter via de kabel. Na mijn gevecht met
de zee kwam ik aan de rand van de raft. Ik stelde vast dat het normaal aanwezige
touwladdertje die de drenkelingen toegang verschaft tot het vlot afgerukt was. Met de
grootste moeite heb ik mij in het dansende vlot kunnen werken waar ik een viertal sterk
onderkoelde personen kon waarnemen. Eén drenkeling had enkel een T-shirt en korte
broek aan, de overige waren, buiten een lange broek, niet beter aangekleed. De
evacuatie moest nu zeer snel beginnen voor ze te diep onderkoeld raakten en de dood
zijn intrede kon doen.
Op dat ogenblik kreeg de helikopter een technisch defect zodat hij zijn positie niet langer
kon handhaven. Ik besloot aan boord van de liferaft te blijven om bijstand te geven aan
de drenkelingen en eventueel de eerste zorgen toe te dienen. De verbinding werd
verbroken zodat de helikopter terug kon keren naar de basis voor de nodige herstelling.
Ik besefte wel dat dit een zeker risico voor mij inhield maar het was zeker dit risico te
nemen waard.
Op zijn terugweg kon het defect hersteld worden. Na een vijftal minuten was de heli
terug en werd er terug verbinding gemaakt. De evacuatie verliep zeer vlot zodat wij de
geredde personen snel konden overbrengen naar het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam. Na
refueling zetten wij onze zoekactie verder. Helaas hebben wij geen drenkelingen meer
gevonden en werd voor ons de zoekactie gestaakt tegen het ochtendgloren.
Dit nautisch ongeval en de redding verscheen de daarop volgende dagen uitvoerig in de
sociale media en de geschreven pers. De redders van de Sea-King werden gelauwerd in
België, de actie van de Nederlanders in Nederland. Echter de inzet van Noordzee
Helikopters Vlaanderen werd nergens vermeld wat wij toch een beetje jammer vonden.
Voor de Belgen waren wij Nederlanders, voor de Nederlanders waren wij Belgen.
Achteraf ontvingen wij en ons management wel een zeer bemoedigende mail van het
MRCC (Maritiem Coördinatie Centrum) en het ARCC met de volgende tekst:
FROM: MRCC – ARCC
SENT: donderdag 6 december 2012 15:31
TO: Operations NHV
Subject: SAR aktie
Beste vrienden,
Hierbij wil ik mijn complimenten en diepste bewondering uitspreken in de geleverde
reddingsactie door jullie dienst voor de kust van Zeeland.
Onder moeilijke omstandigheden is een zeer grootse en moedige prestatie geleverd,
grote klasse.

Deze mail was voor ons voldoende We hadden immers gewoon onze job gedaan.
Na nog verschillende bijzondere zware interventies en het helpen klaarstomen van nieuwe
redder-duikers voor een nieuwe S.A.R. basis in Den Helder - Nederland, ben ik dan in
begin van 2014 definitief met pensioen gegaan.
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Mijn vriendelijke groeten.
Albert Dijkstra
Vlissingen – Zeeland
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Echter waren een paar mensen in Nederland die vonden dat de crew van NHV, en meer
bepaald de duiker, te kort werd gedaan in verband met die reddingsactie.
Daarom nu deze huldiging na bijna drie jaar.
Het is wat laat maar het doet een mens toch iets.
Enkel de duiker heeft de medaille gekregen maar ik blijf er bij en wil dit wel benadrukken
dat deze operatie tot een goed einde werd gebracht door de inzet van de volledige crew.
Ik heb een groot respect voor alle personen, zowel het vliegend als het grondpersoneel,
waarmee ik heb mogen werken gedurende de jaren S.A.R. waarvan ik deel mocht
uitmaken.

Momenteel zet ik mij nog op vrijwillige basis in om opleiding en training te geven in “sea
survival” en HUET (Helicopter Underwater Escape Training) bij de firma FALCK Safety
Services Belgium gelegen te Oostende.
Deze wordt gegeven aan mensen die met zeevaart of offshore helikopter transport te
maken hebben.
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Ik hoop nog lang van mijn pensioen en van onze paracommando club te kunnen genieten.
Mijn paracommando groeten.
Danny Lams
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~~ Gebeitelde kennis ~~
Oplossing quizvraag boekje editie 2/2015.
Back into time, herinnert u zich deze nog ?
Plaats de juiste naam, kaliber en ladercapaciteit bij de juiste laders.
Uit de ingestuurde, afgegeven juiste oplossingen ( leden ANPCV Oostende ) werd een
winnaar getrokken die een juiste prijs ( de nieuwe clubsweater ) mocht ontvangen.
Winnaar werd: Vandecasteele Jean, sympathisant lid. Proficiat !
Oplossing :
A
L4
K3
C6

B
L5
K6
C3

Laders :
L1 : Vigneron
L2 : FN model D BAR
L3 : Kalashnikov
L4 : FNC
L5 : Lee Enfield
L6 : FAL
L7 : Browning GP

C
L7
K5
C1

D
L6
K1
C4

E
L2
K7
C7

Kalibers :
K1: 7,62x51 mm
K2 : 9x19 mm
K3 : 5,56x45 mm
K4 : 7,62x39
K5 : 9x19 mm
K6 : .303 British
K7 : 7,92x57 Belgium
Mauser

F
L1
K2
C2

G
L3
K4
C5
Capaciteit :
C1 : 13 patronen
C2 : 30 patronen
C3 : 10 patronen
C4 : 20 patronen
C5 : 30 patronen
C6 : 30 patronen
C7 : 20 patronen

Vroeg mijn vrouw mij waarom ik niet iets nuttigs doe met al mijn vrije tijd nu ik met
pensioen ben.
Zij stelde me voor dat ik naar het seniorencentrum zou gaan om er wat contact te hebben
met de mannen van mijn leeftijd aldaar en zodoende actief zou blijven.
Dat heb ik dus gedaan en toen ik vorige nacht laat thuis kwam heb ik haar verteld dat ik
mij aangesloten had bij een para-club.
Zij zei : "Ben je op je kop gevallen ? Je bent 65 jaar oud en nu ga je nog beginnen met uit
vliegtuigen te springen ! "
Lichtjes glimlachend maar fier als een gieter toonde ik haar de lidkaart die ik gekregen
had.
Ze zei : " # ¶ ǽ ∂ @ § # “ Gij idioot, waar is je bril ?
Dit is geen lidkaart van een para-club maar van een paren-club !! "
Nu zit ik serieus in de knoei en weet niet meer goed wat te doen want ik tekende voor
vier sprongen per maand ! ☺☺ ☺
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☺ ☺ ☺ Pensioen ☺ ☺ ☺
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Een woordje van de SEC
Net een warme douche genomen, dat gelooide paracommandovel met een geurig zeepje
gewassen. Neen … het deed GEEN deugd ! Het voelde eerder aan als een ijskoude stortval
na de gruwel van de bloedige terreuraanslag te Parijs. Een laffe aanval op de mensheid.
Mijn eergevoel van gepensioneerde militair komt in opstand en een gemoed van woede
overheerst het rationele denken. Wij als ex- paracommando’s weten maar al te goed hoe
deze grauwe realiteit verder kan escaleren met alle gevolgen van dien.
Ieder van ons is zich sterk bewust dat drastische terreur vergaande maatregelen zullen
vergen waarbij comfort zal moeten inboeten voor veiligheid.
De gebeurtenissen van de laatste tijd tonen aan dat we een zware prijs zullen betalen om
het gekoker van decennia lang en de hypocrisie van zij die disfuncties geschapen hebben
om te buigen naar efficiëntie.
Laat ons met een onbevangen blik hen steunen die het goed menen maar vooral
waakzaam blijven.
Dank en respect voor de niet aflatende inzet van onze militairen en ordediensten.
Het is ook onze taak mee te helpen door middel van het doorgeven van waarden als ex
paracommando aan de volgende generaties militairen en aan onze jongeren in onze
samenleving.
Dit kunnen we door deel te nemen aan ons verenigingsleven, het aanwezig zijn op
plechtigheden waar we de waarden kunnen uitdragen. Een voorbeeld zijn voor anderen.

ANPCV Oostende

Grt van de SEC
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Algemene Vergadering: Zondag 27 december 2015
aanvang om 11.00u.

€€€€€€€€€€€€€€€ Penningmeester €€€€€€€€€€€€€€€

Laat geen geschiedenis vervliegen
Rood of Groen nog niet betaald
Uw lidgeld moet geschieden
Niet vergeten,’t is nog niet te laat

…
…
…
…

ANPCV Oostende bedankt jullie hierbij voor jullie lidmaatschap van het voorbije lidjaar.
We hopen dan ook uiteraard de passengers manifest in 2016 opnieuw voltallig te kunnen
aanvinken.
Lidgelden 2016 : Effectief : € 20,00 ~ Sympathisant : € 30,00 ~ Cadet : € 7,5
Steunen : Steunend ( Lid ) : € 5,00
Gelieve uw lidgeld te willen overschrijven op de clubrekening : ANPCV Oostende: BE78 0001 4934
0186 met vermelding van Naam +Voornaam, soort lidmaatschap + 2016.
De modaliteiten om de financiële belangen van de club te koesteren, te beheren en dagdagelijks
op te volgen zijn strikt en laten géén grijze zone toe. Daarnaast zijn de aanvullende taken als
bestuurslid van de club buiten het mandaat van penningmeester veelzijdig. Om alle vergissingen
en onnodige overuren in de toekomst te vermijden geven wij, het bestuur ANPCV Oostende,
nogmaals onderstaande boodschap mee.

Echter beste vrienden zijn wij zo vrij jullie opmerkzaam te maken dat enkel leden
( categorieën voorgeschreven door ANPCV Nationaal ) diegene zijn dewelke zijn ingeschreven als
effectief (€ 20,00) - sympathisant (€ 30,00) of cadetten (€7,50 ) in onze club en in regel zijn met
hun contributies kunnen genieten van de gunsten, voordelen en tegemoetkomingen.
Niet- leden, steunend lid - familie en/of vrienden kunnen echter geen aanspraak maken op
één of ander voorrecht.
Nemen niet-leden geregeld deel aan een activiteit is het hierbij aangewezen zich lid te
maken als sympathisant lid om aldus evenzeer van deze gunsten te kunnen genieten.
Zeer zeker zijn alle vrienden en families van leden ook familie en vrienden van ANPCV Oostende
en altijd van harte welkom.
Echter om de geplaveide weg recht en goed te bewandelen zijn regeltjes nodig.
Hiermee hopen wij dat de misvattingen hierbij definitief zijn weggewerkt.
Penningmeester, Bestuur

ANPCV Oostende

Doorheen het erkende lidmaatschap en zeker voor zij die regelmatig deelnemen aan de groeiende
en veelzijdige clubactiviteiten zijn tegemoetkomingen en reducties geen onbekende meer doch
eerder een stationair gegeven.
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Voorgelezen brief door het bestuur ANPCV Oostende tijdens de
ledenvergadering VosVaMo op 16 september 2015.
Voorval aan Menenpoort tijdens de plechtigheid in mei laatstleden 2015.
Voorzitter , beste aanwezige afgevaardigden v/d verschillende verenigingen.
Op de vorige vergadering VosVaMo van woensdag 17 juni werd reeds door de Secretaris
ANPCV Oostende jou om uitleg gevraagd over jouw corrumperende vertoning te Ieper
waarbij U tijdens het waarnemen van de honneurs onterecht de groene baret, het
zilveren Oofr mutskenteken van het Regiment Para Commando en borstbadge van het
tweede Bataljon Commando droeg.
Indien iemand in het ontbrekende is wat “ Corrumperend “ juist inhoudt, wel dat is je
ertoe brengen om je normen van fatsoen en eerlijkheid te vervangen door
onfatsoenlijkheid en oneerlijkheid.
Het bestuur van ANPCV Oostende werd door onze leden hierover aangesproken met de
niet mis te verstane woorden dat hier een einde aan moet komen. Uiteraard zien we ons
verplicht tegenover een effectief ledenbestand van 232 paracommando leden hiervoor de
nodige stappen te ondernemen.
Niet alleen vanuit de hoek van ANPCV Oostende maar ook als sub- vereniging onder de
koepel “ Vaderlandslievende Verenigingen “ willen we hierbij ons ongenoegen uiten.
Laat ons in het verdere betoog hierin zeer duidelijk zijn dat dit hier niet zomaar om een
lichtzinnigheid gaat maar om een herhaalde recalcitrante houding waarbij hier door het
hoogste representatieve orgaan van VosVaMo het respectloze in ere houden van waarden
met de voeten getreden werd.
Para Commando zijn – of geweest zijn - is een belevenis. Wie de wijnrode of groene muts
mag dragen heeft bewezen uit een speciaal soort hout te zijn gesneden en met succes de
opleiding en de voorziene tests te hebben afgelegd. Dat was van bij de oprichting tijdens
de tweede wereldoorlog van de eenheden tot vandaag nog waar. Het mislukken of falen
voor welke reden dan ook is nooit een schande geweest. Het negeren van dit mislukken
en zich dusdanig moedwillig profileren als zijnde oud paracommando, veinzend dat enkel
bomen in het bos met elkaar spreken, is een onuitwisbare schande en eigenlijk zielig te
noemen.
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De waarden van de wijnrode en of groene baret staan onloochenbaar voor het doorzetten
waar anderen het opgeven. Het vasthouden waar anderen zich verslagen wanen en het
recht blijven op het moeilijkste gekozen pad als anderen versagen.
Als oud – paracommando’s dienen we deze erfenis tot behoud van de venerabele waarden
in stand te houden als tevens de eer te betuigen aan hen die ons voorafgingen. Tevens als
lid van VosVaMo houden ook wij respectvol de hoogste vooropgestelde waarden van
VosvaMo in stand ter herinnering aan al wie het beste van zichzelf gegeven en verloren
hebben in bevolen of vrijwillige dienstverlening.
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De voorzitter van VosVaMo heeft onzes inziens dan ook de hoogste laakbaarheid aan deze
vooropgestelde belichaming en gedachtengoed van VosVaMo ten toon gespreid door zijn
kameleontische profilering en dit enkel ter zelfverheerlijking en het willen in de
spotlichten staan als oud paracommando in het zicht van de honderden onwetende
aanwezigen aan de Menenpoort en de duizenden in marmer gebeitelde namen.

Waarden zijn gemeenschappelijke overtuigingen voor het denken en handelen en die
zichtbaar worden in het gedrag van ieder lid van een organisatie.
De kracht en de geloofwaardigheid van elke organisatie steunt eerst en vooral op
uiterlijke kenmerken die meestal een bepaald imago en kwaliteitsbeeld uitdrukken.
Als elk lid bijdraagt tot het systematisch handhaven van een gepast imago, getuigt hij
niet enkel van zijn onvergankelijke verbondenheid met zijn organisatie, maar draagt hij
ook bij tot de faam van deze.
Laat iedereen hier vandaag aanwezig dan even goed nadenken over de inhoud van deze
waarden en de gebeurde malaise. Ressentiment of wrok is hier niet onze bedoeling.
Respect voor elkaars vereniging is altijd en immer een twee richtingen verkeer.
We vragen hier dan ook aan alle aanwezigen de verontschuldigingen te eisen van de
voorzitter.
Deze verontschuldigingen wensen wij te zien opgenomen worden in de notulen van deze
vergadering als ook zullen deze worden gepubliceerd in het tijdschrift van ANPCV
Oostende.
Indien er geen consensus bereikt wordt, zullen wij als Paracommando Vereniging
Oostende onze conclusie nemen.
Danny Lams
Voorzitter

Jan Bostyn
Secretaris

Luc Geerolf
Penningmeester

Antwoord door ANPCV Oostende ontvangen :
Ik Geselle Redgy, verontschuldig mij tegenover het bestuur van het ANPCV regionale
Oostende en zijn leden voor het onterecht dragen van het ANPCV uniform met de
groene baret tijdens de plechtigheid te Ieper op 10 mei 2015.
In de toekomst zal ik nooit meer dit uniform dragen
Eveneens maak ik de belofte de groene baret nooit meer te dragen

ANPCV Oostende

Geselle Redgy
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Sint-Michael viering te Brussel
Op vrijdag 9 oktober 2015 organiseerde de ANPCV Nationaal in samenwerking met de
Regionalen Brabant , Antwerpen en de KTSA ( Keep The Spirit Alive ), de jaarlijkse Sint–
Michael viering te Brussel. Patroonheilige van de Parachutisten.
Daarbij worden ook alle gesneuvelde en gestorven Paracommando’s herdacht.
Vanuit Oostende vertrokken we met een minibus richting Brussel.
Een viertal leden ging met eigen middelen. Oostende was vertegenwoordigd door 13
leden, merkbaar minder deelnemers van onze regionale dan vorig jaar.
Na de nodige files verzamelden we op de trappen van de Kapel Coudenberg, achter het
koninklijk Paleis te Brussel.
Ook hier merken wij mindere deelnemers dan vorige jaren. Misschien had dit te maken
met de treinstaking.
Na de misviering in de kapel stelden we ons op aan het bordes in 2 grote pelotons, vooraf
gegaan door prominenten en de vaandels. Onder het ritme van de doedelzakspelers van
de regionale ANPVC Antwerpen, begaven we ons in mars naar het graf van de Onbekende
Soldaat.
Aangekomen namen we plaats naast de twee Paracommando pelotons.
Eén peloton van het 2 Cdo ( Flawinne) en één peloton van 3 Para ( Tielen ).
Militaire prominenten en diverse Regionalen leggende bloemen aan het graf en
betuigende de eer.
Na een dankwoord door de Voorzitter ( ANPCV Nationaal ) Doc. Kol ( R ) P. Van Neste werd
de ceremonie afgesloten en begaven we ons op eigen middelen naar het Paleizenplein.
Daar was het dan verzamelen geblazen voor de deelnemers die zich hadden ingeschreven
voor de maaltijd.
Deze werd geserveerd in het Paleis der Academiën ( naast het koninklijk Paleis).
Helaas was er wederom ( net als vorig jaar ) een organisatorische fout binnengeslopen
qua tafelverdeling voor ANPCV Oostende, een punt om bij de volgende NUC/RUC
vergadering voor te leggen te Brussel.
Al doende leert men. Na de matige maaltijd (wel prijzig) vertrokken we terug huiswaarts
richting Oostende.
Uiteindelijk was ieder tevreden wat ook de bedoeling was.
Op naar de volgende editie.

ANPCV Oostende

De SEC Jan
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Raid Caliban 2015
18/19/20 sept. was het weer zo ver. Na 18 jaar zou de raid Caliban terug uitgevoerd
worden op en rond het fort van EBEN-EMAEL.
Uit het verleden wist ik dat dit terug een prachtige oefening zou worden.
Dus het was een kwestie van vlug inschrijven. In een mum van tijd hadden we onze ploeg
van 4 man.
Dit jaar werd het een gemengde ploeg 3 man van Menen en ter versterking Luc Geerolf
van de regionale Oostende.
Aankomst rond 18u30 op de weide met zicht op de ingang van het fort Eben Emael .
De individuele tentjes werden asap opgesteld want het is vroeg donker in deze tijd van
het jaar. Het kookgerei werd boven gehaald, op het menu stond ravioli.
In de grote opgestelde muurtent waar dorstigen gelaafd konden worden kwamen we veel
bekende gezichten tegen en werden rood groene herinneringen opgehaald.
Zaterdagmorgen wekken om 07u00 ontbijt en briefing om 08u00.
We kregen het startnummer 13 toe bedeeld met als vertrekuur 09u52.
De raid was 16km lang en bezaaid met allerhande hindernissen en oefeningen ons wel
bekend.
Omstreeks 18u30 stoven we het HQ binnen en zat onze raid erop.
Niets te vroeg want op het zelfde moment zette de hemel zijn sluisdeuren open waardoor
de grond in de grote muurtent veranderde in een kleine beek.
Op dit moment waren er nog een deel van de ploegen in het veld, waaronder ook nog 2
deels gemengde ploegen met andere leden van ANPCV Oostende ( Freddy Vercaemer –
Yvan Bonnet en Benny Aelbrecht ). Droog is anders. Spijtig genoeg verloren door een
misverstand met de uitleg aangaande de coördinaten de ploeg van Freddy en Yvan een
zee van tijd waardoor hun mogelijks een ereplaats werd onthouden.
Rond 21u00 was er de prijsuitreiking, met als verrassing een niet te versmaden en mooie
3 plaats voor de Regionale Menen op 20 deelnemende ploegen voor het eindklassement
Caliban.
Zondag na het afbreken van het kamp en een laatste spek met eieren op het gemak terug
naar huis.
Hierbij wil ik ook nog eens Luc Geerolf bedanken voor zijn positieve en sportieve inzet in
de schoot van het team Menen.
Deelnemers: Orlando,Kris R,Luc en mezelf.

ANPCV Oostende

Teksteditie : Borre
Bron : ANPCV Menen
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Najaar trekking - ANPCV Oostende 2015
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Na een tijd van voorbereidingen, ideeën en neuzen doorheen onze paracommando memoirs
van vroeger was het dan zover. In het weekend van 18-19-20 september zouden we de Gite:
Buitengoed in de polders te Stene bij Oostende voor de derde maal afhuren voor onze NajaarTrekking. Deze boerderij was reeds onze uitvalsbasis en bivak voor cluboefeningen.
Deze oefening kwam er op aanvraag van onze leden ter vervaging van onze vroegere “
Opposed Landing “. Het zou een allround oefening / kaartlezen en extra’s worden voor de
leden met een minimum aan medewerkers nodig van de club wat uiteraard voor de
organisator geen gemakkelijke taak was.
Helaas hadden we een klein deelnemersveld. Enkel 4 ploegen van 2 man schreven zich in
terwijl onze club 232 leden ( alle leeftijden ) telt. Natuurlijk MOET niets in onze club, doch
het is aangenaam de leden te ontmoeten op zulke club activiteiten, zelfs supporterend vanop
de tribune. Door omstandigheden viel de Raid Caliban georganiseerd door ANPCV Limburg
samen met onze oefening waardoor sommige leden van de club deelnamen aan deze Raid.
Toch mooi dat onze club ook daar sportief vertegenwoordigd was.
De vrijdagavond was het verzamelen geblazen voor de briefing en samenstelling van de
ploegen.
De ploegopdrachten werden verdeeld onder de 2 mans teams. Tevens werden “ demo “
opdrachten gegeven dewelke de teams op zaterdag avond na de oefening dienden te
demonstreren.
Zaterdagmorgen na een stevig spek met eieren ontbijt starten de ploegen met hun
kaartleesoefening. Een parcours van 12 km doorheen de polders waar diverse vragen dienden
opgelost te worden. De weergoden waren ons bijzonder gunstig. Tegen de middag terug en
een heerlijk kom soep met brood.
Daar had onze sympathisant Ronny Cabeke voor gezorgd.
Om 1315h startten dan de diverse oefeningen op en rond de boerderij. De deelnemers
zouden weldra aan de lijve ondervinden dat de rode draad doorheen de oefening “ Me and my
Pal “ geen loze woorden zouden blijken.
De eerste oefening werd geleid door ons lid en medewerker Fredje De Prince.
Granaat werpen ( in moeilijke doelen ) gevolgd door geblinddoekt 4 smaaktesten ( survival )
en vervolgens een observatie ( met verrekijker ) – herkenningstest op afstand.
De goed doordachte tweede oefening, door de Sec geleid, leek simpel doch bleek geraffineerd
moeilijk.
De ploegmaten werden aan elkaar geketend, getorst met een gevechtsvest en grote rugzak,
op parcours gestuurd. Tevens dienden ze elk een gasmasker te dragen, waarvan één “
geblindeerd “ was.
Mijn Buddy was gewond en had het zicht verloren!
Met deze bijkomende moeilijkheidsgraad dienden ze ( letterlijk ) blindelings op elkaar te
vertrouwen doorheen een parcours met hindernissen. Ontwijken van de struikeldraden, een
antitank mijn ontmijnen, geblinddoekt ( op aanwijzen van je ploegmaat ) granaat werpen als
tevens vuren op doel met een pistool ( Airsoft ).
Kortom, het team diende 100 % op elkaar te rekenen. Een zuivere “ Me and My Pal “.
Bij oefening 3 kregen de deelnemers per ploeg een veiligheidsbriefing van de FMP Airsoft club
( Jabbeke ). Het FMP bestuur Franky Desmet en Mario Gonsaeles ( beiden EFF lid Oostende )
en medewerkers toonden hun professionele aanpak bij deze Airsoft stand ( proficiat ! ).
We konden onze schutterskunsten ( wat nog overblijft …) demonstreren door het vuren met
het Airsoft pistool 5/7, vervolgens met het geweer FNC als ook met het automatisch wapen
Minimi.
Na de testen op de schietstand was er dan de “ Final Test “, het Airsoft Parcours.
Gewapend met een SCAR – automatisch wapen ( Airsoft ) en de nodige veiligheidsattributen
werden de deelnemers in een bos doorheen het parcours geleid.
Hier en daar stonden er doel-poppen opgesteld dewelke de vijand voorstelden.
Op aanwijzen van FMP werd er gevorderd door het bos waar 2 vluchtende FMP – vijanden ons
onder vuur namen.
De nodige ‘ treffers “ kwamen soms aardig aan voor hen dien hun dekking verwaarloosden.
Terug on base location was iedereen vol lof over de ganse oefening met inwendig een
“ Back to Basic “ gevoel.

Uiteindelijk mochten de ploegen hun Demo – Opdracht tonen aan de rest van de deelnemers.
Zo zagen we het gebruik van een vuurboog, een survival kookstel, een valstrik voor klein wild
en een demo ( door onze VZ ) “ Noodsignalen op terrein “. Kortom, iets om mee te nemen in
het geheugen. De winnende ploeg ( Patrick OYAERT en Jean LAURANT ) mochten een kleine
trofee in ontvangst nemen. Nadien hadden we dan onze lekkere “ Vol – au – vent met puree.
Alweer stond Ronny ten dienste van onze lege magen. Moe en voldaan zochten we onze
bedden op. Zondag morgen, na een lekker ontbijt en de nodige “ opkuis van materiaal “
keerden we terug huiswaarts. We mogen deze clubactiviteit 100 % als geslaagd beschouwen.
Op vraag van de deelnemers zouden we volgend jaar een vierde editie kunnen organiseren
(afhankelijk van het deelnemersveld natuurlijk ). Dus mannen zegge het voort en laat de tamtam horen.
Groetjes de SEC – Jan

Army & security gear
Outdoor & Survival tools
Jachtkledij & toebehoren
Luchtdruk- Pistolen & Karabijnen + tools
Paintball- & Airsoft– wapens & tools
Belgische camo gear

ANPCV Oostende

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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~ ~ ~ Fotoquiz - Assurez partout ! ~ ~ ~

ANPCV Oostende

Kunt U de juiste persoon ( naam ) plaatsen bij de zelfverzekerde jonge kerels ?
Uit de ingezonden juiste oplossingen ( enkel leden ) wordt een winnaar getrokken
dewelke alweer een prijs in ontvangst mag nemen.
De inzending van de oplossing wordt afgesloten op 1 maart 2016.
Tip : Let op de details,de foto’s werden vereeuwigd tussen 1961 en 1984.
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Naam + voornaam : ………………………………………………….
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Hier is nog plaats voor een
nieuwe sponsor…
Weet U iemand die interesse
heeft hiervoor… neem
contact op met iemand van
het bestuur!!!
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1 November 2015, Herdenking Bevrijding Westkapelle – Domburg

Edit Tekst
Luc Geerolf

ANPCV Oostende

Afspraak aan het lokaal te Oostende en vertrek om 07.00 Hr met de ons nu reeds
vertrouwde bus van Q-Cars,45 paps, samen onderweg naar Walcheren.
Om 10.30 Hr hadden we rendez-vous aan de Liberty Bridge in het Polderhuis. De Liberty
Bridge bij het Polderhuis in Westkapelle staat steevast centraal tijdens de herdenking van
zowel de militaire als burgerslachtoffers die bij de bevrijding van Westkapelle gevallen
zijn. Al zeer snel werd het een puzzel van rood – groen , Britse, Noorse, Nederlandse, een
afvaardiging van het 2 Bn Commando en anderen, allen toegenegen medestanders om de
bevrijding van Walcheren te blijven herdenken. Enkele korte maar nog steeds van
toepassing zijnde toespraken werden gegeven door verschillende prominenten.
“We gedenken alle kameraden die stierven in dienst van hun land voor
rechtvaardigheid en vrede en wiens herinnering wij zullen koesteren. Hun
nalatenschap aan ons is de vrijheid die zij hebben veroverd met hun moed,
kameraadschap en toewijding voor hun opdracht.
Na de plechtigheid te Westkapelle werd het tijd om de inwendige mens te versterken.
Mosselen of steak en dessert, tevreden gezichten, wat moet een mens nog meer hebben
……..
Steevast na de maaltijd begaven we ons naar Domburg voor de plechtigheid om de
nodige eer te bewijzen aan de Belgische commando’s dewelke indertijd als onderdeel
van 41 Royal Marine Commando hun deel van de strijd voor zich namen tijdens de landing
bij Westkapelle op 1 november 1944.
Onder een stralende zon en talrijke belangstelling sierden tijdens het betuigen van de
eerbewijzen de koperen klaroen klanken de branding.
Wij willen hierbij dan ook Yves Merlevede bedanken voor de perfecte performance van de
Last Post op klaroen geblazen.
Bedankt ook aan alle leden en partners voor hun acte de presence tijdens de beide
plechtigheden.
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ANPCV Oostende lanceerde zijn eerste kaas- en wijnavond op vrijdag 13 november.
46 Deelnemers konden volop degusteren van een feestrijke dis met een rijkelijk gevuld
kaasbuffet. Na de maaltijd werden op groot scherm 3 hoofdstukken foto- en
filmcompilaties getoond waarbij menig aanwezig lid zich kon onderscheiden op het witte
doek. Walcheren 2014 ( NL ) – de daguitstap Vimy ( Fr ) en de najaarstrekking 2015,
opgeluisterd met een op maat gesneden muziek, passeerden de revue.
We kunnen, afgaande op de tevreden gezichten en bevindingen, met een gerust hart in de
toekomst een volgende editie lanceren.
We willen in het bijzonder de vrijwilligers bedanken voor het alweer fijn etaleren van de
zaal, de medewerkers voor de bediening, de regisseuse van het witte doek, onze
sommelier Paul Strubbe voor het leveren van de wijnen als ook alle aanwezige
deelnemers Live en cinemascoop aanwezig.
De getoonde DVD kan tevens besteld worden via het bestuur. Kostprijs € 3,00.
Gelieve bij overschrijving op de clubrekening te vermelden : DVD + naam – adres.
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Uitnodiging voor de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie
ANPCV Oostende , Kust & Hinterland.
Het bestuur nodigt hierbij de leden van ANPCV Oostende uit op de jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie die plaats vindt in het clublokaal te Oostende, Dr. L. Colenstraat
op zondag 10 januari 2016.

Er zullen geen lidgelden / betalingen aanvaard worden op deze dag.
Het bestuur.

In the footsteps of the 82nd Airborne Division.
Traditiegetrouw nodigen wij U uit deel te nemen aan onze
34st historische mars die zal doorgaan op 20 februari 2016,
vertrekplaats : Malempré ( bij Manhay ).
Dit jaar stappen we in de voetsporen van het 325 GIR ( glider
Infantery Regiment ) van de 82 Airborne Division. Dit ter eer en
aandenken aan de Slag van de Ardennen 1944 .
Afstand: +/- 17 km over historische gronden via een glooiend
parcours in bosrijke omgeving. Dus best haalbaar voor iedereen
die dit sportief eerbetoon terug wil meebeleven. Indien er
voldoende interesse is voor deelname zal er door de club
opnieuw in gemeenschappelijk vervoer met minibus voorzien
worden. Noteer dit alvast in uw agenda, de flyer met meer
details volgt nog.
Met vriendelijke Airborne groet,

ANPCV Oostende

Beste sportieve vrienden,
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December
12
27
Januari

101 Airborne Historic Walk (Mars) te Bastogne
Algemene Ledenvergadering te Oostende

10 Nieuwjaarsreceptie ANPCV Oostende Kust en Hinterland
23-24 Wintertocht ANPCV Gent

Februari
Maart

20

Mars 82nd Airborne te Malempré (Manhay)

12

Dag Beauprez

April

Mei

1
7
13
21

Juni
Juli
Augustus

9

Sprongdag 1 + grondtraining
Veteranendag Remember Kigali
Sprongdag 2
6de Red Bean Mars ANPCV Oostende
Klimdag ANPCV March-Les-Dames

21

Nationale Feestdag

15

Korpsmaaltijd ANPCV Oostende

September
15
16
Oktober

Klimdag ANPCV March-Les-Dames
Alternatief Sprongdag 1

1

Najaarstrekking ANPCV Oostende

1
11
15

Walcheren herdenking bevrijding
Wapenstilstand Oostende
Koningsdag

November

December
18

Algemene Vergadering ANPCV Oostende

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

