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Woordje van de voorzitter
Beste vrienden paracommando’s, beste sympathisanten,
Onze zesde editie van de Red Bean Herdenkingsmars was terug een groot succes.
Alle eer daarvoor aan onze secretaris, Jan Bostyn, de organisator en bezieler van deze
activiteit. De twee grote steunpilaren in dit gebeuren, Luc Geerolf onze penningmeester
en Dany Vanhauter onze webmaster mogen zeker meedelen in deze eer. Dankzij Luc
werden de inschrijvingen correct opgevolgd en Dany heeft terug mooie ontwerpen
gemaakt voor de affiche, logo en badge.
Onze club kan rekenen op een hele grote schare van medewerkers waardoor dit
evenement tot een goed eind is gebracht. Mannen die weten van aanpak…!!!
Gezien het succes bewijst het dat wij dit pad verder moeten bewandelen.
Het aantal deelnemers van onze club voor de eerste klimdag te Marche-Les-Dames viel
wat tegen. Slechts twee deelnemers hebben zich gemeld. Freddy Vercaemer en Patrick
Oyaert. Voor velen onder ons schikte de datum niet, tegenstaande deze ruimschoots van
tevoren gekend was. Andere verplichtingen, belangrijker dan op de lijst, krijgen een
prioriteit. Volgens de verkregen info hebben de afwezigen veel gemist. De volgende
klimdag op 15 september zal misschien een beter tijdstip zijn..? Aan onze sportievelingen
… denk daaraan..!!
Beste vrienden ons clublokaal is elke zondag open van 10.00uur tot 13.00uur. Dit is
mogelijk door de inzet van enkele mensen die steeds paraat zijn en zich daarvoor
inzetten. Elke zondag ontvangt en bedient ons Tinneke de bezoekers met een blij en
vrolijk gezicht. Een verjaardag of een familiefeestje ontgaat haar niet. Voor haar hele
inzet onze bewondering en respect. Gebeurt het soms dat zij er niet kan zijn dan wordt
de taak overgenomen door Ronny Cabeke of Siegfried Hoofdt. Ik mag zeggen in naam van
alle aanwezigen, onze dank daarvoor.
Aan alle leden, van harte welkom op zondag en geniet van de gezellige sfeer..!!
Bekijk ook de activiteiten vermeld in pre advies en onze agenda op de laatste bladzijde.
Soms is het ons bij het verschijnen van een clubblad editie nog niet altijd mogelijk de
noodzakelijke details te geven. “ Werken in uitvoering “.
Het infobord in het clublokaal en onze website zijn hiervoor een aanvulling.
Ik hoop hierbij een ruim aantal leden te kunnen verwelkomen op de komende activiteiten
of plechtigheden zoals in het verleden.
Mijn paracommando groeten.
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Danny Lams
Voorzitter
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Penningmeester : Toelichting tussenkomst transportkosten.
Bij gunstregel kunnen leden van de regionale club ANPCV Oostende rekenen op een
tussenkomst in de door hem/haar gemaakte transportkosten.
- Gelet dat het een effectief, sympathisant of cadet – lidmaatschap betreft.
- Gelet dat het lid in regel is met zijn/haar lidgeld van het effectief
lidmaatschapsjaar en de contributie dezer voldaan werd vóór 28 februari dd.
- Gelet dat de deelname van het lid kadert in een activiteit dewelke vermeld is op
de nationale en eigen regionale jaarkalender ANPCV.
- Gelet op de aanwezigheid op een rouwplechtigheid bij het overlijden van een lid
van de regionale ANPCV Oostende.
Bij de berekening van de tussenkomst wordt steeds de kortste afstand van de reisweg (
heen & terug ) volgens Google Maps gehanteerd en dit met vertrekbasis Oostende waar
onze club zijn standplaats heeft.
Als norm wordt 0,10 €/km en een verdeelsleutel à 1/3 per persoon gerekend.
Bij gebruik van het openbaar vervoer is de norm van 1/3 van toepassing op het betaalde
en naderhand aan de penningmeester af te geven vervoersbewijs.
De begunstigde dient na de deelname aan een activiteit zelf de penningmeester op de
hoogte te stellen voor een tussenkomst in de transportkosten met vermelding van naam
van de voerder en rekeningnummer ( IBAN ), aantal en namen ( controle lid ) van de
passagiers, datum en aard van de activiteit.
Een aanvraag voor tussenkomst zal uiterlijk 1 trimester na de deelname aan een activiteit
niet meer aanvaard worden.
Praktisch voorbeeld : Activiteit : Wintertocht ANPCV Gent ~ datum 16/01/2016
Nafraiture : afstand H & T : 258 km ( door club )
Voerder A : Effectief lid = 1/3
Passagiers : 1 effectief lid ( 1/3 ) en 1 sympathisant lid ( 1/3 )
Tussenkomst : è 258 km * 2 ( H & T ) * 0,10 €/km * 3 * 1/3 = € 51,60
In het kader van mobiliteit is het wenselijk dat zoveel mogelijk geprobeerd wordt gebruik
te maken van onderlinge carpooling.
Mochten er vragen rijzen, stel ze aan een bestuurslid voor een correct antwoord.
Met sportieve groeten,

ANPCV Oostende

Luc Geerolf
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info@paracdo-oostende.be

RAPTOR SHOOTING CLUB
Datum:

2 Juli

Coördinaten: 51.128678,3.342867
Adres:

Industriepark Noord 11
8730 Beernem

Doel:

Opfrissing met ons ’lief’

Het idee ontspon zich al een tijdje geleden in mijn brein, zouden de vrienden Para Commando’s van
Oostende nog geïnteresseerd zijn in een heropfrissing van het schieten? Voor de meesten onder
ons moet dit deel van de training toch al jaren achter de rug liggen.
Ik ging met mijn idee naar het bestuur en was aangenaam verrast dat zij onmiddellijk op de bal
sprongen. Nu was het nog zoeken naar een geschikte datum in die overvolle kalender, maar
uiteindelijk kwam zaterdag 2 juli uit de bus. We hadden afgesproken om te beginnen met maximaal
12 kandidaten gelet op het feit dat dit voor de meeste reeds jaren achter hun lag, maar ook omwille
van het feit dat de evolutie reeds ver gevorderd was op het gebied van wapentuig, dat het bijna niet
meer te vergelijken valt met ‘onze tijd’.
We spraken af om op dinsdag 28/06 een droogtraining te geven aan de deelnemers. Dreigingniveau
3 stak daar een stokje voor en uiteindelijk werd beslist om op zaterdag 2/07 een uurtje vroeger naar
Beernem te komen teneinde de droogtraining/briefing onmiddellijk voor de reële schiettraining te
geven. Er kwamen 10 leden op af, iedereen zag het volledig zitten. De één al wat meer gespannen
dan de andere, maar uiteindelijke zagen we dat het goed was.

Merk:
Aard:
Kaliber:

Hammerli Excesse
Pistool
.22Lr

Merk:
Aard:
Kaliber:

Glock 17/19
Pistool
9 mm

ANPCV Oostende

Hierbij een klein overzichtje van het wapentuig dewelke onze Para Commando’s konden gebruiken
op de schietstand tijdens deze initiatie:
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Merk:
Aard:
Kaliber:

Merk:
Aard:
Kaliber:

Kriss Arms Vektor
Pistool
9 mm

Robinson Arms
Karabijn
5,56 mm

Na de nodige briefing en dry training begaven we ons naar de schietstand voor de ‘reële’
oefeningen
Teneinde veiligheid van iedereen te garanderen, een vuurwapen op zichzelf doet niemand kwaad,
het zijn verkeerde manipulaties die ervoor zorgen dat het onveilig wordt. De veiligheidsbriefing
werd nogmaals herhaald (1. Vinger van de trekker,…) in de schietstand met daarbovenop nog een
woordje inzake de werking van de schietstand en de vluchtwegen in geval van nood.
Ook het noodsignaal, een lange fluitstoot met onmiddellijk staakt het vuren tot gevolg, werd
meegegeven.
Er werd begonnen met een opwarmertje, kwestie van de ’roestige’ manipulaties terug onder de
knie te krijgen, in het kaliber .22 LR.
Door de range officer werden de nodige bevelen gegeven om de wapens klaar te maken, waardoor
op bevel het schieten kon beginnen. Bij de meesten viel het op dat het blijkbaar met de veiligheid
manipulaties goed zat maar ook de resultaten waren voor iedereen positief te noemen, zeker na die
eerste beurt! Gelet op het vlotte verloop van de eerste sessie werd besloten een tweede sessie
.22LR uit te voeren en onmiddellijk zag je dat bij iedereen de manipulaties al een stuk vlotter gingen
dan de eerste sessie.
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Na deze vermoeiende eerste sessie werd een korte break gehouden. Het was leuk voor mij om te
horen hoe iedereen zo enthousiast was over het feit dat zij de mogelijkheid kregen om na al die
jaren nogmaals te kunnen vuren en het was nog maar met een pistool .22LR.
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Na de break kwam het zwaardere werk eraan. De pistolen 9 mm lagen op de tafels, de manipulaties
waren ongeveer hetzelfde voor wat betreft het klaarmaken, schieten en veilig maken van het
vuurwapen. Er werd nu wel duidelijk meegegeven dat het hier om zwaardere wapens ging in 9 mm,
maar ook dat de terugslag zwaarder zou zijn en men iedere keer terug zijn miklijn moest nemen.
Ook hier waren er geen problemen en kon iedereen van een tweede sessie genieten. Je zag het
plezier bij sommige van hun gezicht afdruipen. Je kon het vergelijken als kleine kindjes die in een
speelgoed winkel komen en zich mogen uitleven, leuk om te zien en mee te maken.

Na deze inspanningen werd er terug een break genomen, kwestie van een beetje op adem te
komen maar ook en vooral om ervaringen uit te wisselen.
Deze pistolen waren langs geen kant te vergelijken met de FN GP die we
destijds ter beschikking hadden. Het FN GP pistool in 9 mm blijft een
zeer goed pistool, nog steeds in gebruik bij verschillende leger- en
politie eenheden, maar de huidige ‘moderne’ pistolen liggen beter in de
hand en ook de trekkerdruk…
Tot slot van de namiddag werd een aantal karabijnen ter beschikking gesteld, enerzijds de Kriss
Vektor in 9 mm en anderzijds 2 karabijnen Robinsons Arms in kaliber 5,56 mm.
Van in onze tijd kennen wij waarschijnlijk nog de Fal Para

Vandaag konden onze deelnemers schieten met de KRISS ARMS Vektor in 9 mm, een zeer precies
pistool/karabijn en de karabijn Robinsons Arms in kaliber 5,56 mm, dit kaliber is vergelijkbaar met
de huidige bewapening CAL 5,56 mm bij onze huidige para eenheden.

ANPCV Oostende

en de Vigneron
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Weliswaar is men nu aan het overschakelen naar de FN SCAR in 5,56 mm

en het Five Seven pistool, zelfde munitie als het P90 machinegeweer

Na deze apotheose, waarbij de schutters geen genoeg kregen van deze vuurwapens, jammer dat de
munitie uitgeput was, werd de schietstand opgeruimd en was het tijd voor een groepsfoto!
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Ik heb veel plezier beleefd aan deze uitermate spannende namiddag met de groep. Het was moeilijk
om op voorhand in te schatten hoe het allemaal zou verlopen, wat de reacties zouden zijn van de
deelnemers maar ook en vooral: zou alles veilig verlopen???
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Ik kan nu al zeggen dat ik genoten heb van jullie uitstralingen, voor – tijdens en na het schieten, de
momenten van geluk, het was voor mij een waar genoegen om deze sessie tot een goed einde te
brengen! Beste vrienden bedankt om dit mogelijk te maken en om alles op een heel veilige manier
te laten verlopen.
Oh ja, er waren er al bij die een planning voor volgend wilden maken om terug te komen, dat zegt
genoeg, het bestuur zal over een eventuele heruitgave beslissen.
Bedankt en hopelijk tot ‘volgend jaar’.
De Range Officer

Een woordje van de Secretaris
Met deze editie nadert het einde van de zomer en buigen we ons reeds over het winter programma. Uiteraard hebben we als club niet stilgestaan. Ieder volgens zijn eigen
kunnen, tempo, beschikbaarheid en mogelijkheden. Uiteraard kan ik een beschrijving
geven over de voorbije clubactiviteiten, doch ik wil dit echter bewust niet doen en me als
bestuurslid speciaal richten op een activiteit waar ik het geluk had om samen met 20
clubgenoten te mogen aan deelnemen. Een activiteit dewelke niet op onze ANPCV
kalender vermeld was.
Van 29 mei tot 1 juni 2016 sloegen het Stadsbestuur van Oostende en Defensie terug de
handen in elkaar tot deelname aan de derde editie van “ Storm Tide “. Tijdens deze
oefening was het Belgische Leger, voornamelijk de Licht Brigade waar onze
Paracommando’s aan deelnamen, weer in het straatbeeld te zien en te horen. Storm Tide
3 had als hoofddoel het oefenen en bekwamen in het evacueren van landgenoten uit
crisisgebieden.
Tijdens deze oefening ging het uiteraard om een fictieve situatie waarbij Oostende door
de vijand bezet werd. Het was de taak van het leger om de belangrijkste toegangspunten
van de stad ( de maritieme haven en luchthaven ) in te nemen om daarna de landgenoten
in het crisis gebied te redden en te evacueren.
Aan deze oefening zouden 2000 militairen deelnemen. Doch door de actuele
terreurdreiging waren velen van onze wapenbroeders effectief van wacht of dienst in
onze steden. Hierdoor werden er veel minder militairen ingezet tijdens Storm Tide 3. Ook
Nederlandse, Duitse, Franse en Britse militairen ondersteunden deze oefening tot het
welslagen ervan.
Defensie had 300 burgers, allen vrijwilliger ( expat figuranten ), nodig als figurant om de
te evacueren landgenoten in te vullen. Heel wat militaire voertuigen, vier C-130
Hercules, vijftien helikopters, een peloton zodiacs, een amfibisch schip met
landingsvaartuigen en kleine pantserwagens zouden worden ingezet.
Tijdens de hele periode van de oefening zouden er diverse “ incidenten” zijn waarbij de
expats dienden bevrijd en geëvacueerd te worden door de militairen. Door de HQ van de
Lichte Brigade kreeg de ANPCV Oostende de kans om 20 “ expats” te mogen leveren.
Binnen de kortste keren was onze lijst volzet wat aantoont dat we nog steeds gedreven
zijn naar avontuur, actie en dienstbaarheid. Wij dienden ons te melden in ons clublokaal
waar we “gegijzeld” werden door rebellen en bevrijd zouden worden door Nederlandse
Mariniers.
Doch er kwam een kink in de kabel en we dienden ons aan te sluiten bij de groep expats
bij de Duitse paracommando’s. Die zouden ons escorteren naar de haven om van daar uit
aan boord
van de “ Amsterdam “, het Nederlands militair amfibie schip, het zeegat te kiezen. Een
scenario
à la Opposed landing vanuit zee met landingsvaartuigen op het strand van Raversijde. Tot
slot
was ook voorzien om dan met de C- 130 overgevlogen te worden naar een veilig land. In
ons
geval Koksijde.
Helaas waren de Belgische weergoden Storm Tide 3 niet gunstig gezind. Hierdoor werden
veel geplande ontschepingen of vluchten geschrapt of vervangen door een gewoon

ANPCV Oostende

Beste vrienden Para, Commando, Paracommando, Korea veteranen en sympathisanten.
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transport wat voor veel “ Burger expats “ het falen van de oefening leek. Gezichten
schreven boekdelen van ontgoocheling en ongenoegen.
Gelukkig waren onze leden ANPCV meer begripvol. Hoeveel malen hebben wij tijdens
onze dienst bij het regiment Paracommando ons niet flexibel moeten aanpassen aan
andere initiatieven tijdens oefeningen of operaties waarbij voorziene sprongen
gecancelled werden en vervangen werd door een fluitstoot, een voertuig of de militaire
bottines. Dit was dan weer het verschil, wij konden ons inleven, aanpassen en voerden uit
met plichtsbesef.
De volgende dag mocht ik samen met 7 andere leden terug present zijn als expat te
Jabbeke. Daar werden we gegijzeld door rebellen en zouden we bevrijd worden door
Engelse Marine Commando’s uit Plymouth. Ikzelf zou gewond raken tijdens het gevecht (
nepwonde ) en met de helikopter overgebracht worden naar Oostende. De collega’s
zouden geëvacueerd worden door onze bevrijders, met zodiac’s via het kanaal Brugge –
Oostende.
Opnieuw sloeg Murphy toe. Een te laag wolkendek was de boosdoener voor de helikopter
en ik diende me aan te sluiten bij de botengroep. Na een tactische vordering tot het
kanaal verdeelden we ons over het aantal boten om met tactische vaart naar Oostende te
varen.
Plots werden we onder vuur genomen door de vijand en toen ging het pas echt snel over
het water. Engelse losse flodders werden afgevuurd op de vijand. We kwamen ongedeerd
aan te Oostende en dienden aan wal te gaan ter hoogte van de roeiclub. Waarom was de
vraag ?
Er was net een echte vliegtuigbom uit de tweede wereldoorlog gevonden ter hoogte van
het dok waar wij zouden passeren. Opnieuw een alternatief scenario waarbij we terug
naar onze voertuigen gebracht werden. Stom Tide 3 zat er op voor ons.
Conclusie: Storm Tide 3 was een oefening om onze paracommando’s en andere militaire
eenheden te trainen. Niet om ons te plezieren of er een gezellig dag van te maken.
Als “ Expat figurant “ weet je dat je moet aanpassen aan het programma en dit kan zeer
snel afwijken van het geplande scenario. De grootste tijd brachten wij door met ….
wachten … en …. wachten, maar met een glimlach en paracommando spirit.
Aan allen die deelnamen aan deze oefening wil ik jullie bedanken voor jullie deelname.
Iets wat zeer op prijs werd gesteld door de staf van de Lichte Brigade. Dus mannen, …. nu
wachten op de volgende uitnodiging tot deelname.

ANPCV Oostende

De SEC
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Vrijdag 29 juli was het eindelijk zover dat ik niet meer op mijn lippen diende te bijten en aandachtig
te zijn om de valkuilen te ontwijken van hen die op soms zeer listige wijze mij het geheim van de
verrassingsreis wilden ontfutselen.
Om 07.30 h vertrokken we aan ons clublokaal met 47 deelnemers, Sofie, onze hostess en Anja,
buschauffeur van dienst. Sofie en Anja, beiden medewerkers van Viamundi bewaarden doorheen de
dag de lay-out tot het moment van aanbreken.
Een eerste stop was op de markt te Veurne waar ons in restaurant Excelsior een ontbijt aangeboden
werd. Anja maakte handig gebruik van een kleine omweg om de grenscontrole met zijn structurele
file te omzeilen. Boulogne sur Mère was de halte voor onze eerste activiteit. Het Nationaal
Zeecentrum , beter gekend onder de naam Nausicaa, liet ons toe de grootse aquariums met unieke
vormen en het schouwspel van de zee in al zijn facetten te verkennen. Na dit bezoek werden we
verwacht in Auberge du Goulet, in een klein dorpje vlakbij Boulogne, om te degusteren van een
viergangen menu. Langsheen de opaalkust arriveerden we te Ambleteuse voor de tweede activiteit.
De aanblik van het historisch museum 39 – 45 moet menige deelnemer de gedachte “ oh neen,
oorlog, daar gaan we weer “ ontlokt hebben. Niets was minder waar. Musee 39 – 45 is net dat
tikkeltje meer in perfectie en veelzijdigheid. Een 800 vierkante meter gevuld met 120 verschillende
imposante modellen en een schat aan originele objecten worden hier uitgestald in schitterende
scenes.
Menig lid zal bij een bezoek aan de opaalkust hier een herbezoek waarderen.
Na een vrij bezoek aan Wissant waar de terrasjes ons wisten te verleiden werd de terugweg
aangevat. De sfeer aan boord van de bus was des danig zeer goed zodat het ons niet veel moeite
kostte om de 12 maanden vol te krijgen voor de pin up kalender ….. J J J
Bedankt aan alle deelnemers, voldane gezichten was de grootste verrassing tijdens deze dag.
Bedankt ook aan de medewerkers van Viamundi tot het welslagen aan onze dagreis.

ANPCV Oostende

Tekstedit : Luc Geerolf
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J J J …. Beter laat dan nooit …. J J J
Een Vlaming uit de Westhoek en een Duitser zijn aan het jagen in een groot bos.
Ze zien beiden een haas en schieten direct.
Als ze bij de haas zijn zegt de Duitser : “ Das ist mein hase, habe ich geschossen.”
“ Ik peins het niet “ zegt de Vlaming, “ Jij hebt ‘m in z’n poot geraakt, en dat schot door
zijn kop is van mij “.
“ Nein ! “ zegt die Duitser. “ Zeker weten ! “ zegt de Vlaming opnieuw.
Ze komen er niet uit op deze manier. Dan zegt de Vlaming :
“ Ik stel voor dat we dit als echte mannen oplossen. “
“ Ok, “ zegt de Fritz, “ einverstanden. Was machen wir dan ? “
De Vlaming denkt even na en zegt dan glimlachend.
“ Nou, kijk dan doen we zo, we gaan allebei een keer met de benen gespreid staan en
geven om de beurt de ander een enorme schop tegen de kloten, wie het hardst schopt
heeft gewonnen en die krijgt de haas. Ok ? “
“ Ok , machen wir “ beaamt de Duitser. “ Ik begin “ zegt de Vlaming.
Dus de Duitser gaat wijdbeens staan en krijgt me daar toch een schop tegen zijn kloten …
Huilend en rollend gaat hij door het gras. Na een kwartier staat hij weer op, nog een
beetje kreunend van de pijn en neemt zijn positie terug in.
“ So “ zegt hij, “ und jetz ist mein beurt. “
“ ’t Ja “ , zegt de Vlaming , neem jij die haas maar …… J J J
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

“ Golden Spike 2016 “
De veteranenrun “ Golden Spike “ zal dit jaar georganiseerd worden door het
Trainingscentrum Commando te Marche-Les-Dames op 26 oktober 2016.
Eventuele kandidaten dienen tijdig contact op te nemen met de secretaris voor
inschrijving.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANPCV Oostende

Najaarsoefening “ Buitengoed – Oostende “ (30 sept. ç ~ è 2 okt. 2016)
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De ANPCV Oostende – Kust en Hinterland verzamelt zijn troepen voor de 4° editie van
onze najaarsoefening in Oostende. Deze rustige kaartleesoefening ( zaterdag 1 0kt ) in
onze Vlaamse polders ( 10 km ), met diverse doe oefeningen met paracommando truckjes
en weetjes zal doorgaan van vrijdag 30 sep. ( 20h: samenstelling 2 ploegen en briefing )
tot zondag 2 okt. ( 11.00h ).
Ons bivak wordt terug de hoeve ( gite ) “ Buitengoed “ te Stene .
In het bivak is er slaapgelegenheid voor 25 deelnemers ( stapelbedden op kamers ). Ook
de mogelijkheid om in eigen tentje te slapen. Het sanitaire is beschikbaar voor iedereen.
Dit jaar opteren we terug voor een gezellig BBQ waar ieder zelf zijn eigen vlees kan
meebrengen. Wij, als organisatie, zorgen voor de BBQ vuren, groenten en sausjes.
Alvast noteren in jullie agenda. De oefening is voor alle leeftijden.
Verdere informatie volgt.
Groetjes de SEC.

1 RE Aubagne ~~~ Oradour – sur Glane ( 27 april – 2 mei )
27 april was het eindelijk zover. Voor de vierde maal vertrokken leden van ANPCV
Oostende zuidwaarts naar Frankrijk om er de herdenking van Camerone en de
feestelijkheden in het 1°Régiment Etrangère te Aubagne bij te wonen.
Fête Camerone wordt in het Frans Vreemdelingen Legioen traditiegetrouw op 30 april
herdacht en gevierd. Het is de herdenking aan de heldhaftige slag te Camerone, Mexico in
1863 waarbij onder leiding van Capitaine Danjou onverzettelijk weerstand geboden werd
tegen een onooglijke grote overmacht.
Traditiegetrouw wordt tijdens de plechtigheid in Aubagne, in het Kwartier Vienot, Maison
mère genoemd, de houten hand van Capitaine Danjou ( het symbool van
onverzettelijkheid ) geschouwd tijdens de parade.
Tijdens de vijfdaagse stond eveneens een dagbezoek aan l’Institution des Invalides de la
Légion Etrangère te Puyloubier en een verbroedering met het U.N.P. 870 te Limoges met
herdenking + geleid bezoek te Oradour – sur - Glane op de agenda.
Alle deelnemers waren lid van ANPCV Oostende, zijnde : Vanhoutte Wouter, Oyaert
Patrick, De Prince Freddy, Mario Zutterman, Sandy Dillis, De Keyster Valère en Luc Geerolf.
Op het eigenste ogenblik waren ook leden van ANPCV Gent en Menen aanwezig op de
viering Camerone op verschillende andere plaatsen in Frankrijk. Amitié alom !

Onze weg vervolgend arriveerden we te CHALE ( Center d’Hébergement et d’ Acceuil de
la Légion Etrangère ) te La Ciotat aan de Middellandse zee waar we dit jaar ons logement
innamen in het centrale guesthouse.
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Op de heenweg in de buurt van Grénoble werden we zoals vorig jaar ontvangen voor een
“ ontbijt “ bij Jacky, Francine en Jean-Claude ( ex Légionaire ), fantastische mensen
waar we doorheen de jaren mogen bogen op een ware vriendschapsband. Insiders van de
vorige editie wisten dat dit “ ontbijt “ niet zomaar een croissantje maar een 4 uur
durende strijd / eetfestijn zou betekenen.
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De volgende dag, na het ontbijt, was een welverdiende rustdag na de lange reisweg
waarbij een bezoek aan La Ciotat, het strand en de jachthaven werden afgerond.

ANPCV Oostende

Op het terras aan de foyer werd er ontspannend vergaderd en mochten we na een jaar
opnieuw herenigd worden met Roselyne, een echte spraakwaterval met een hart van goud
voor militairen en een grote hulp bij de later op het programma staande verbroedering te
Limoges met UNP870.
Zaterdag 30 april was het vroeg wekken. De hulp van Valère werd ingeroepen om toch
maar met een goede dasknoop voor de dag te kunnen komen.
Om 06.30 Hr spoorden we met de fluistertrein naar Aubagne. Aan de ingang van het
Kwartier Vienot was het ondanks het vroege uur reeds aanschuiven om toch een goede
plaats te bemachtigen op de tribunes en dit door de verscherpte toegangs –en
veiligheidscontroles.
De parade was tot in de puntjes af, zoals altijd indrukwekkend en prestigieus opgeluisterd
door de muzikale ambassadrice ( MLE ) van het LE. Tijdens het defilé scheerde Patrouille
de France over en benevelde het eerbetoon met tricolore mist.
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Na het strikte militaire luik werd het tijd om te voldoen aan de belangrijkste werken van
barmhartigheid en verbroedering tijdens de foire.

Zondag 1 mei lukte het ons op weg naar Puyloubier om verzeild te raken in een
wielerwedstrijd, al dan niet tegen of met de rijrichting van de koers. We konden het
applaus van de toeschouwers appreciëren J
Het instituut voor invaliden van het LE situeert zich in het Domein Capitaine Danjou in
een zeer mooie met 30 ha wijngaarden omringde bastide aan de voet van het gebergte
Sainte-Victoire. Dit instituut streeft sinds 1953 als missie naar de opvang van oud
légionairs die nood hebben aan sociale en medische opvang.
Spijtig genoeg konden we dit jaar wegens 1 mei, rustdag voor iedereen …, de
werkplaatsen voor keramiek, boekbinden, potterie en andere niet bezoeken.
Dus sloegen we in de shop eerst onze souvenirs en voorraad “ Côtes de Provence “ in
vooraleer te degusteren van een voortreffelijk diner en een bezoek aan het museum.
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Het feest werd door ons traditioneel afgesloten met een warm applaus aan de kandidates
van de “ Miss Képi Blanc “ verkiezing, alvorens terug te keren naar
ons logement.
Dit jaar mochten we de volgende dag de gelauwerde met volle glimlach en trofee
bewonderen.
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De dag was nog lang niet voorbij en we besloten terug te keren en de site Carpiagne, niet
ver van Aubagne, te verkennen om een blik te kunnen werpen op het nieuwe kwartier
waar het 1° REC ( 1° Régiment Etranger de Cavalerie ) zijn thuishaven heeft. We konden
de kazerne helaas niet bezoeken doch het was het proberen waard.
De volgende dag dienden we de afstand te overbruggen via Marseille – Nîmes naar Limoges
waar we afspraak hadden met de vriendenkring parachutisten U.N.P 870.
Het werd een rit à la folie waarbij Luc & Roselyne overal en nergens opdoken in het
franse landschap. Gelukkig voor hem nam Freddy de 2° etappe voor zijn rekening.
Na een zeer lange en vermoeiende rit langs pittoreske wegen bracht Mario ons veilig naar
Limoges waar we vol ongeduld werden opgewacht door leden van de franse amicale.
We werden snel verdeeld en vervoerd naar onze gastgezinnen en hadden terug RV voor
een verbroederingsdiner waar we een passend geschenk als blijk van verbintenis tussen
parachutisten onderling mochten overhandigen.
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De volgende morgen hergroepeerden we samen met onze gastheren en in aanwezigheid
van de burgemeester, voor de bloemenneerlegging aan het monument van de martelaren
op het kerkhof te Oradour sur Glane. M. le Maire had tevens voor ons bezoek een gids
voorzien waardoor we doorheen ons bezoek een beter beeld kregen van wat zich tijdens
het bloedbad op 10 juni 1944 moet hebben afgespeeld. Het dorp werd die dag ingesloten
door Duitse SS’ers en volledig verwoest. 642 Franse burgers werden brutaal vermoord,
slechts zes personen overleefden het bloedbad.
Na de oorlog besliste Charles de Gaulle dat de resten van het dorp voor eeuwig de functie
moest krijgen van een monument. Het dorp is gelaten zoals het de fatale dag is
achtergelaten na de verwoesting.
De ruïnes, inclusief de auto van de huisarts die nog op het dorpsplein staat, zijn de stille
getuigen van deze criminele oorlogsmisdaad.
Het bezoek aan deze plaats van tragedie liet op ieder van ons een diepe indruk na.
Na een laatste diner en met nog een rit voor de boeg van 700 km sloten we hier ons
franse avontuur af.
We vergeten hierbij niet te bedanken alle vrienden - franse burgers, ex –légionairs,
légionairs en oud parachutisten die ons, “ les petites Belges “, kunnen doen terugblikken
op een fantastische reis rijkelijk gevuld met onvergetelijke memoires.
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~~ Smoefelavond ~~
In navolging van de vorig jaar georganiseerde kaas en wijnavond, wat een groot succes
was, zal er dit najaar opnieuw een culinaire avond op het programma komen te staan.
Vooruitkijkend wordt nu reeds de nodige aandacht besteed om in de loop van oktober een
“ smoefelavond “ op het menu te plaatsen.
Organisatorisch hebben wij, het bestuur, echter nog heel wat andere agendapunten
tactisch af te werken. Vanaf september zullen we alle uitgewerkte details hierover via de
geijkte kanalen, clublokaal – infobord en via de website verspreiden.

ANPCV Oostende

Herdenking Walcheren 1 november 2016
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ANPCV Oostende zal 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 zoals in vorige edities 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 ).
In navolging van 2015 zal de maaltijd opnieuw genuttigd worden op dezelfde locatie.
Info later in club / website.

NATIONALE FEESTDAG – 21 juli 2016 te OOSTENDE
Om 10.15u. werd er voor onze paracommando’s verzameling geblazen aan het Koninklijk
Atheneum te Oostende.
19 Leden van ANPCV Oostende vormden het peloton waarbij andere leden van
verschillende vaderlandslievende verenigingen zich aansloten.
Een tiental vaandeldragers van verschillende verenigingen met vaandel waren eveneens
present.
Onder leiding van Armand Panesi verplaatste het peloton zich naar het monument van
Z.M. Leopold I waar de bloemenhulde en eerbewijzen werden gehouden.
Onder een stralende hemel en begeleid door de Koninklijke stadsharmonie vertrok de
stoet richting St. Petrus en St. Pauluskerk waar het Te Deum werd gehouden.
Terug onder leiding van Armand Panesi en onder begeleiding van de stadsharmonie werd
er richting stadhuis gemarcheerd. Onze grote respect voor onze tachtig -jarigen in het
peloton. Iets waar de jongeren naar kunnen opkijken … !!!
Op het stadhuis werd een toespraak gehouden door de burgemeester Johan Vande Lanotte
waarna een receptie werd aangeboden door het stadsbestuur.
Wij, het bestuur, danken alle aanwezigen en in het bijzonder Armand Panesi voor zijn
deskundige leiding en Freddy Verhulst als onze vaandeldrager.

---------------------------------------------------------------------------------------Aankondiging herdenkingsplechtigheden :
Herdenking Walcheren te Westkapelle – Domburg ( Ndl ) op 1 november ‘16
Herdenking Lt. Lippens – Sgt. De Bruyne te Blankenberge : 4 september ‘16
Herdenking Canadese – Poolse – Britse gesneuvelden te Adegem : 11 september ‘16
Herdenking 11 november te Oostende
Koningsdag te Oostende : 15 november ‘16
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stad Oostende nodigt ons allen uit op :
Vrijdag 11 november 2016 : Herdenking Wapenstilstand WO I.
Programma: 09.45 Hr. Verzameling aan de St.Petrus en Pauluskerk
10.00 Hr. Eucharistie viering.
11.00 Hr. Groet aan de Geallieerde vaandels
11.15 Hr. Optocht naar het stedelijk monument.
11.20 Hr. Optocht naar het stadhuis.
11.45 Hr. Ontvangst op het stadhuis – toespraak – receptie.
Clublokaal is open vanaf 09.00 hr.

Programma : 10.15 Hr. Verzameling aan het Atheneum -Rogierlaan
10.30 Hr. Bloemenhulde aan het monument Z.M. Koning Leopold I
10.40 Hr. Optocht naar St. Petrus en Pauluskerk
11.00 Hr. Te Deum.
Clublokaal open vanaf 09.30 hr.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Dinsdag 15 november 2016: Koningsdag
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Deze info wordt nu reeds meegegeven gezien de volgende editie van ons clubblad nr.
3/2016 pas op het einde van december 2016 zal verschijnen.

Uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Vergadering ANPCV Oostende.
Jaarlijkse Algemene Vergadering vindt plaats in het clublokaal te Oostende,
Dr. L. Colenstraat op zondag 18 december 2016.
De effectieve leden kunnen indien ze dit wensen een punt van algemeen belang op
de agenda laten plaatsen. Uiterlijk vóór 18 november 2016 ( 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 18/11/2016 bij de secretaris indienen.
Sympathisanten en Cadetten zijn uiteraard welkom aan deze vergadering doch hebben
geen inspraak noch stemrecht.
Er is deze dag mogelijkheid tot betaling van het lidgeld 2017 tot Hr. 10.45.
Timing : Hr. 10.00 opening van de lokalen voor de deelnemers aan de A.V.
Hr. 11.00 stipt opening van de Algemene Vergadering.
Agenda : Onthaal en woord Voorzitter / Secretaris.
Dispositieven 2016 ~ 2017 van/door het bestuur.
Controle v/d rekenkundige commissarissen.
Financieel verslag van de Penningmeester.
Te behandelen toegestuurde punten van algemeen
belang. Visie en toelichting 2017.
Verkiezing / aanstelling bestuursleden 2017.
Hr. 12.30 Endex Algemene Vergadering.
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We hopen ieder lid op deze Algemene Vergadering te mogen begroeten.
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Augustus

15
23
27

Korpsmaaltijd ANPCV Oostende
Aanvang 4-daagse van de Ijzer
Remember Day 1Para

September 15
16
17

Klimdag ANPCV March-Les-Dames
Alternatief Sprongdag 1
Raid Caliban

Oktober

1
7

Najaarstrekking ANPCV Oostende
Sint-Michael viering te Brussel

1
11
15

Walcheren herdenking bevrijding
Wapenstilstand Oostende
Koningsdag

November

December 10
18

Historical Walk 101ste Airborne te Bastogne
Algemene Vergadering ANPCV Oostende

Allerhande foto’s terug te vinden op:
www.paracdo-oostende.be
Foto’s die U wenst op de site te plaatsen dienen naar de
webmaster gestuurd te worden in GROOT formaat via
“wetransfer” en naar volgend emailadres:
webmaster@paracdo-oostende.be

