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Woordje	van	de	voorzitter	
 

 
Beste vrienden paracommando’s, beste sympathisanten, 
 

Het jaartje zit er bijna op. De feestdagen staan reeds voor de deur maar tevens koning 
winter. We kunnen terugblikken op een zeer actief jaar. De paracommando vereniging 
Oostende, Kust en Hinterland was weerom duidelijk aanwezig op vele plechtigheden, 
herdenkingen en activiteiten. Dit als organisator of als deelnemer. Het bestuur dankt 
daarvoor alle leden en hoopt dat dit ook het komende jaar op dezelfde trend zal 
voortgezet worden. 
Zonder de paracommando’s zouden vele herdenkingen en plechtigheden een povere 
bedoening zijn geweest..!! Eens te meer bewijzen wij dat de inzet en strijd geleverd in 
het verleden door de soldaten van alle rangen en eenheden het best begrepen wordt door 
ons. We zullen ze niet vergeten en zeker onze wapenbroeders niet. 
In Oostende hebben wij verschillende vaderlandslievende verenigingen die zich hebben 
verenigd onder een overkoepelende organisatie het V.Os.Va.M.O. genaamd. 
Dit staat voor “ Verbond der Oud-strijders en Vaderlandslievende Maatschappijen Van 
Oostende ” en heeft tot doel de plechtigheden georganiseerd door de verschillende 
verenigingen te coördineren, dit in samenwerking met het stadsbestuur. Deze 
overkoepelende organisatie bestond ettelijke jaren terug uit een 33-tal afzonderlijke 
verenigingen waaronder ook onze vriendenkring. In het begin van dit jaar zijn er echter 
ongeveer een 15-tal verenigingen overgebleven. Ons lokaal werd hen ter beschikking 
gesteld voor de maandelijkse vergaderingen. Deze nuttige vereniging heeft helaas de 
handdoek in de ring geworpen. Toen de voorzitter van het VOSVAMO zich respectloos 
heeft voorgedaan als onderofficier paracommando tijdens een plechtigheid in Ieper door 
het dragen van een ANPCV uniform met groene baret, waar hij totaal geen recht op heeft 
en waarvoor hij door ons werd terecht gewezen, was het vertrouwen van leden van zijn 
bestuur en de vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen verloren gegaan. 
Bijgevolg was het VOSVAMO onbestuurbaar geworden en genoodzaakt zich te ontbinden. 
Laten wij ook daaruit een les trekken. Gedreven door zelfverheerlijking en eerzucht 
zichzelf brevetten of eretekens toekennen zonder daarop aanspraak te maken is niet 
enkel respectloos tegenover de personen die ze wel hebben verkregen maar leidt enkel 
tot afgunst en afstoting. 
Wij zullen ons daar niet aan zondigen…!!! 
 

Na deze kleine uiteenzetting wens ik jullie allen een zeer gezellig eindejaar maar bovenal 
een gelukkig en gezond nieuw jaar. 
Tot op onze nieuwjaarsreceptie van zondag 15 januari 2017. 
 

Danny Lams 
Voorzitter 
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Vrijdag 7 oktober vertrokken we in alle vroegte vanuit onze thuishaven Oostende met een 
minibus richting Koninklijk Paleis te Brussel. Traditiegetrouw namen we als club deel aan 
de ANPCV viering Sint – Michaël, de patroonheilige van de “ Parachutisten “ of de  
“ Paracommando’s “. 
Groot was onze verwondering toen we reeds om 08.00 h konden parkeren op de voorziene 
ANPCV parkeerplaatsen op het Paleizenplein. Geen files of opstoppingen brachten ons zo 
vroeg naar onze hoofdstad, dit in vergelijking met voorgaande jaren. 
De verbroedering en weerzien met andere wapenbroeders uit diverse ANPCV Regionalen 
was voor de deelnemers reeds een aangename start voor deze dag. 
Met zijn allen verzamelden we om 09.30 h op het bordes van de Sint–Jacob–Op–Coudenberg 
kerk ( achter het Koninklijk Paleis). Een grote delegatie van de Lichte Brigade en de 
aanwezigheid van onze nieuwe CHoD ( Chef of Defence, hoofd van het Belgische Leger ) 
Generaal–Majoor Marc Compernol ( oud Paracommando ) kreeg alle aandacht. Een morele 
paracommando steun onder ons hart. Onze leuze in ons ANPCV embleem : 
“ E Pluribus Unum “ of “ Uit velen één ” etaleert ten volle de eenheid die de 
afzonderlijke regionalen vormen binnen de schoot ANPCV maar tevens de cohesi met  
de Lichte Brigade. 
Om 10.00 h startte de Hoofdalmoezenier Parde Johan Van Den Eeckhout, na het 
begroeten van de CHoD, de militaire delegatie en de vaandels, de eredienst. Diverse 
toespraken omringd door Nationale en Regionale vaandels waren een streling voor oor 
en oog. Na de mis verzamelden we in 2 grote ANPCV pelotons voor de kerk om onder 
muzikale begeleiding fier te marcheren naar de Congres Kolom. Ondanks stramme spieren 
en een jaartje meer getekend door het leven gaf een wijnrode en groene golf de cadans 
aan. Groot was mijn verwondering hoe nog steeds fier en in de maat onze 
paracommando’s de straten van Brussel doorkruisten. Proficiat mannen ! 
Om 11.30 h brachten we hulde aan de Onbekende Soldaat met een bloemenlegging in 
aanwezigheid van een gemengd Para-Commando detachement (3 Para -2 Commando).  
In onze clubkring werd onmiddellijk aangevinkt dat binnen het opgestelde detachement 
de Commando’s van Flawinne de SCAR, het nieuwe paracommando wapen, droegen. 
De FN SCAR ( Special Operations Forces Combat Assault Rifle )is een modulair automatisch 
geweer van de Belgische wapenproducent FN en dit ter vervanging van de FNC. 
Na de hulde en de ontbinding van de pelotons kon ieder zich individueel verplaatsen 
naar het “ Paleis der Academiën “ waar we samen ons middagmaal zouden nuttigen. 
Met zo’n 240 eters verzamelden we in de zaal “ Patio “. Uit onze club waren we met 13 
eters afgezakt naar Brussel. 
De organisatie had alle regionalen een voorziene plaats toegewezen. Jammerlijk genoeg 
zaten onze leden ( alweer ) niet allen samen aan dezelfde tafel wat voor ongenoegen 
zorgde binnen onze kring en tevens bij andere regionalen. 
De maaltijd was lekker buiten wat schoonheidsfoutjes die door de organisatie vermeden 
konden worden. Maar, … ,  wie niets doet kan ook niets verkeerd doen. 
Toch voldaan, blij en fier op onze aanwezigheid te Brussel keerden we huiswaarts. 
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Wij als club waren er weer bij doch we merkten op dat het aantal aanwezige deelnemers 
ieder jaar verminderd. Daarom is het ook aan ieder de taak ( zowel de organisatie als de 
regionalen) de tam-tam te laten roffelen en verder te ijveren naar een nog betere 
Paracommando samenhorigheid.  
Tevens wil ik Ronny Cabeke ( onze driver ) en Freddy Vercaemer ( onze gelegenheids 
vaandeldrager ) bedanken voor hun professionele inzet tot het helpen slagen van deze 
mooie dag. Op naar de volgende editie. 
 
De SEC. 
	

† Overlijden van Louis Sanctorum 
 

Op 2 december 2016, op 92 jarige leeftijd is Louis Sanctorum overleden. Louis, een 
wapenbroeder van ons was een gewezen voorzitter en tevens stichter van de  
ANPCV Oostende – Kust en Hinterland in 1983.  
Het bestuur en de leden van ANPCV Oostende – Kust & Hinterland betuigen hun medeleven 
in dit verlies en wensen Louis een veilige landing op zijn laatste DZ. 
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	 Een	woordje	van	de	Secretaris	
 
 
Beste paracommando’s, sympathisanten en vrienden van de ANPCV Oostende – Kust 
en Hinterland 
 
Inderdaad, ook van het Hinterland en de Kust. Als Amicale Nationale Para- Commando 
Vriendenkring regionale Oostende proberen wij alle ex Para / Commando of Paracommando’s  
te contacteren en informatie te verstrekken over het bestaan van onze Belgische 
Paracommando Vriendenkring aan de kust . 
Regelmatig krijgen wij als bestuur jammerlijk nog te horen dat sommige ex-paracommando’s 
Onwetend zijn van ons bestaan. 
Natuurlijk begrijpen we dat wel. Niettemin, de nodige interesse, het internet in het 
achterhoofd, met zoekacties en een waaier van mogelijkheden op de achtergrond boeken 
zeker resultaat. Laten we dan nog de “ Tam – Tam “ niet vergeten te vermelden. 
Nog steeds is de drempel voor velen, ondanks hun paracommando durf, blijkbaar hoog. 
Eens je dan toch de hindernis overwint en de deur van onze club binnenstapt sta je daar dan.  
Na eventjes overvallen te zijn door de mooie paracommando aandenkens, poppen, 
wapenschilden en foto’s van toen en nu hoop je dat er iemand spontaan naar je toekomt 
en je welkom heet in dit eigenste paracommando midden……………… Ja toch ! 
Daarom is het blijvend belangrijk dat wij ons als “ anciens – leden “ niet opsluiten in onze 
club- groepjes. Verleg uw grenzen en stap spontaan naar nieuwkomers of terugkomers. 
Stel hen gerust en heet ze welkom. 
Ooit bent u ook zo binnengewandeld en zie waar staan we nu en bereikt hebben. We 
hebben een mooie en goed gesmeerde werkende paracommando vriendenkring.  
Een club waar zelfs “ Sympathisanten en Steunende “ leden het fijn vinden in onze 
middens te mogen vertoeven en zelfs hun steentje kunnen bijdragen. 
Over gans België hebben we 26 ANPCV regionalen en nagenoeg 3300 leden. De kalender 
van de activiteiten en plechtigheden is meer dan verdienstelijk gevuld, zowel regionaal 
als nationaal. 
Er gaat geen weekend voorbij of ergens vind er een activiteit van een ANPCV regionale 
plaats. Daarom mannen en vrouwen, steun uw club door uw aanwezigheid op deze diverse 
activiteiten. 
Tevens mijn oprechte dank aan allen die zich belangloos dag na dag willen inzetten voor 
de levenskracht van onze paracommando vriendenkring. 
 
De SEC 
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                                  ~~  Safe Conduct Pass  ~~ 
 
Tijdens het conflict te Korea werd zoals in alle tijden en alle oorlogen door beide strijdende 
partijen gebruik gemaakt van psychologische oorlogsvoering. 
Eén van de vele manieren om soldaten te velde rechtstreeks te beïnvloeden was het verspreiden 
van “ Safe Conduct Passes “, laat ons deze een soort van flyer noemen met misleidende reclame 
zoals we deze anno des data spontaan in onze brievenbussen geschoteld krijgen. 
Door beide fronten werden tijdens de Korea oorlog méér dan 1 biljoen flyers verspreid in talloze 
verschillende ontwerpen. 
Men probeerde niet alleen de strijder te beïnvloeden of te misleiden om zich over te geven doch 
ook om het collectief gedachtegoed ten opzichte van de eigen leiders en politiek te ondermijnen. 
Langs geallieerde zijde werden ze meestal gedropt via vliegtuigen. Noord - Koreaanse en Chinese 
troepen verspreiden deze flyers soms via het afschieten met artilleriegranaten of lieten deze 
bewust achter bij het terugtrekken na een aanval of bij het verlaten van hun stelling. 
De houder of aanbieder van een safe conduct pass werd een goede behandeling en een correcte 
gevangenschap beloofd. 
Hoewel er enkel cijfers bekend zijn langs geallieerde zijde is de vraag wat de impact en 
meerwaarde van de psychologische oorlogsvoering op het verloop van de oorlog is geweest.  
Amerikaanse leaflets werden zelfs gedrukt als bankbiljetten van 100 Won. 
Als tegenreactie werd de bevolking en troepen van Noord - Korea dan maar voorgehouden dat ze 
bij het oprapen dezer biljetten onmiddellijk zouden sterven daar de inkt waarmee de flyer 
gedrukt was zeer giftig was. Het in bezit hebben of oprapen was voor de Noord - Koreaan tevens 
een directe “ one way “ ticket – executie bij ontdekking door zijn meerderen, dit in tegenstelling 
tot de ludieke verklaring van een Amerikaanse infanterist die de safe conduct pass een welkome 
aanvulling vond op het karige rantsoen toiletpapier. 
Onderstaande safe conduct pass is nog in zeer goede staat en zal ingekaderd een plaatsje krijgen 
in onze Korea hoek in de grote zaal. 
                                                                                                            Edit : Luc Geerolf 
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Plechtigheid Herdenking bevrijding WALCHEREN – Nederland 
 

1 November 2016 - Westkapelle  &  Domburg 
 

Operatie  “INFATUATE” 
 

De bus vertrok aan ons lokaal in Oostende stipt om 07.00 u. richting Westkapelle, gelegen 
op het Nederlands eiland Walcheren. Aan boord terug een 26 tal deelnemers dewelke 
onder weg aangroeide tot 31 passagiers. Onder onze mensen waren twee muzikanten die 
belangeloos hun medewerking verlenen door te zorgen voor muzikale begeleiding tijdens 
ons marscheren. 
Goed aangekomen aan het “Polderhuis” in Westkapelle konden wij nog een paar leden 
van Oostende begroeten die op eigen kracht ter plaatse zijn geraakt. Omstreeks het 
zelfde uur kwamen ook leden van de regionalen Gent, Antwerpen en Brabant ter plaatse 
waardoor naar schatting zich een 55-tal para-commando’s verzamelden rond het 
monument aan de “Liberty Bridge”. Ze werden aangevuld door verschillende 
vertegenwoordigers van militaire en vaderlandslievende verenigingen samen met 
burgerlijke en militaire prominenten van België, Nederland, Polen, Frankrijk, Engeland en 
Zuid-Afrika. 
Omstreeks 10.00 u. opende de ceremoniemeester de plechtigheid. 
Na verschillende toespraken van de prominenten werd overgegaan tot de bloemenhulde. 
Het legboeket van de regionale Oostende werd gelegd door Fons (Alfonds)Van Der Maelen 
en Luc Geerolf. Na de Laatst Post en verschillende Nationale Hymnen werd de 
plechtigheid afgesloten. 
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Om 12.00u. werden wij, samen met de mensen van regionale Gent, verwacht in het 
restaurant “Batavia” eveneens in Westkapelle, voor een uitstekende maaltijd. 
Onze vrienden van de regionale Antwerpen en Brabant hadden afspraak in een ander 
restaurant, gelegen halfweg Westkapelle en Domburg. 
Omstreeks 14.15u. werd dan verzameling geblazen voor het tweede gedeelte van de 
herdenkingsplechtigheid, namelijk deze in Domburg. 
De stoet gevormd door, twee pelotons met daartussen de vlaggen en onder begeleiding 
van onze twee muzikanten, begaven wij ons in mars naar de monumenten die zijn 
opgesteld in de duinen van Domburg. 
Na de eerbewijzen en bloemenhulde vertrok terug de pelotons en vlaggen naar het 
centrum van Domburg. 
De bloemen aan het monument van Domburg werd gelegd door Willy Schoonooghe en 
Didier Vandierendonck. 
Na de “fall out” kozen de mensen van Antwerpen en Brabant om naar een andere 
bestemming te gaan. De leden van Oostende bleven nog even ter plaatse passagieren om 
daarna huiswaarts te keren. 
Omstreeks 19.30u. kwamen we terug aan ons lokaal in Oostende na een zeer geslaagde 
dag van herinnering aan, en ik citeer een eerder gepubliceerde tekst in onze vorige 
uitgave van 2015 : 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. 
Wij zullen hen blijven herdenken zolang wij kunnen en zien dit als een plicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Het bestuur dankt alle aanwezigen voor hun serene en correcte houding. 
Paracommando waardig. 
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Najaarsoefening “ BUITENGOED 2016 “ – ANPCV Oostende – Kust en Hinterland 
 
Ze hadden regen voorspeld voor het weekend van onze allround paracommando oefening. 
Niettemin waren de weersgoden ons gunstig gezind en tenslotte als oudgedienden van het 
Regiment Paracommando zijn we nog steeds weersbestendig. 
Van vrijdag 30 september tot zondag 2 oktober organiseerde de ANPCV Oostende, naar  
jaarlijkse gewoonte ter vervanging van onze vroegere “ Opposed Landing” , de 
paracommando oefening “ Buitengoed” te Stene nabij Oostende. Deze oefening voor alle 
leeftijden, ongeacht je fysieke conditie, was een allegaartje van een kleine 
kaartleesoefening tot kleine paracommando getinte oefeningen en weetjes rond en op de 
hoeve. 
De hoeve “ Buitengoed “ van de stad Oostende konden we weer afhuren en als basiskamp 
gebruiken voor onze oefening. Deze plaats (of Gite ) gaf ons slaapgelegenheid voor 25 
personen 
op diverse kamers met sanitair en de nodige plaats voor de gelegenheid tentslapers. 
Nobert, de gerant en opzichter (oud paracommando) had de stallen en de omgeving onder 
handen genomen zodat we deze maximaal konden benutten. Bedankt Norbert ! Voor hem 
waren we geen onbekenden als paracommando. De hoeve en zijn accommodatie werden 
reeds vele malen gebruikt door de Lichte Brigade tijdens de diverse defensie oefeningen 
in en rond Oostende zoals  Active Trip, Storm Tide 1, 2 en 3. De geburen waren dus reeds 
rode en groene baretten gewoon. Gelukkig maar, want met de terreurdreiging van 
vandaag weet je maar nooit hoe ze reageren. 
Op vrijdag avond werden de deelnemers verwacht op de hoeve. We konden 2 ploegen uit 
Oostende, 1 ploeg uit de ANPCV Menen en een ploeg van “ The Pals “ uit Genk ( 
onafhankelijke Paracommando vriendenkring ) verwelkomen. Totaal 18 deelnemers voor 
deze oefening wat een ideaal aantal is voor deze kleinschalige oefening. 
Nadat ieder zich had geïnstalleerd op de kamers werd dan de briefing gevolgd door een 
kaartleesoefening op papier. Kwestie van terug met coördinaten te leren werken op een 
stafkaart. Deze heropfrissing zou de volgende dag van pas komen. Dit jaar was de rode 
draad in de oefening “ Teambuilding “, steunen op je ploegmaten of moet ik zeggen : 
samenhorigheid ? 
Na de briefing kregen de ploegen nog wat NTGS of TGS dry training (veiligheidsregels en 
les over vuren met airsoftwapens). Kwestie dat alles de volgende dag veilig zou verlopen. 
Na een goede doch voor sommigen korte nachtrust werden de ploegen de zaterdagmorgen 
om beurten naar een 10 km verder liggend startpunt vervoerd. Daar kregen ze in 
coördinatenvorm, het te volgen parcours richting met als eindpunt het bivak. Op de 
diverse punten dienden vragen opgelost te worden in het kader van onze periodes destijds 
bij het regiment. Hoe sterk was ons geheugen nog ? 
Aangekomen op het bivak werden de ploegen verwelkomd met verse soep en brood als 
middagmaal. Ons keukenteam Valere en Ronny hadden alweer hun beste beentje bijgezet ! 
In de namiddag dienden de ploegen diverse oefening of testen te doorlopen op de 
boerderij. Gaande van : les LAW (antitank wapen) vuren met mikorganen ( op papier en 
aanduiding van doelen ) voor ieder JAREN geleden,test granaatwerpen met dril granaten 
op doelen, herkenning  van militaire voorwerpen met de verrekijker vanop afstand, 
radioprocedures (hernemen) met de Walkie Talkie, doorkruisen van een stal vol 
valstrikken op zoek naar een partizaan, Airsoft vuren met diverse replica’s of airsoft 
wapens ( FNC, SCAR, Colt pistool, Five – Seven pistool,  Minimi ) op een stand onder 
professionele begeleiding van het Airsoft FPM Team Jabbeke, gevolgd door een 
bosparcours met airsoft vuren op diverse doelen. Al deze technieken, weetjes en testen 
gekaderd in een puntensysteem bracht wat gedrevenheid in het gebeuren. Een echte 
paracommando geest. 



	

AN
PC

V	
O
os
te
nd

e	

9	
	

Na al deze oefeningen diende iedere ploeg op schattenjacht te gaan in het nabij gelegen 
bos op zoek naar hun schat (penning). De teruggave van deze schat ( of penning ) aan de 
organisatie leverde hen een fles wijn op ( ideaal voor bij de BBQ ). 
Als laatste test of DOE oefening diende iedere ploeg de werking van een vooraf opgelegde 
survie demo te demonstreren aan alle deelnemers. Zo kon iedereen er iets van opsteken.  
De ploegen dienden voor deze test doorheen de dag en tijdens de rustpauze tussen de 
oefeningen het benodigde materiaal te zoeken en de voorbereidingen te maken.  
Deze DOE oefeningen varieerden van het drinkbaar maken van zeewater via een condens 
systeem, het knopen van een survival valstriknet tot het plaatsen van diverse valstrikken 
voor het vangen van klein wild. Een mini cursus SURVEY voor het geheugen. 
Na wat optelwerk van de behaalde punten kon ik melden dat onze wapenbroeders uit 
Menen 
deze oefening hadden gewonnen, proficiat mannen! Team work. 
Stilaan hoorden we de magen grommen. Tijd om de BBQ vuren aan te steken. Op deze 
manier kon ieder deelnemer dan zijn eigen ( meegebracht ) vlees bakken op de BBQ. Wij 
als organisatie hadden voor de nodige sausen en slaatjes gezorgd. Het werd een gezellige 
troep rond het vuur. 
Uiteraard kon onze “ Buitengoed BAR “ niet afwezig blijven. Onze barman Ronny had dan 
ook de handen vol na zo een prachtige paracommando dag. Toen was het  tijd om elkaar 
beter te leren kennen. Een verbroedering tussen ANPCV ’s en The Pals. Ik mocht 
wapenbroeders (The Pals uit Genk) begroeten die destijds met mij hadden deelgenomen 
aan de operatie Red Bean te Kolwezi in het verre Zaïre. Herinneringen werden op tafel 
gegooid. We voelden de ban tot diep in het hart. Ambiance was verzekerd zeker met de 
mannen van Menen.  
Na de ludieke verhalen en natte magen zochten we voldaan onze slaapplaats op. 
De volgende morgen had de organisatie weer voor ons ontbijt gezorgd. Nog wat afbreken 
en wat kuiswerk en het zat er weer op. Door ieders inzet zowel de organisatie als de 
deelnemers, het FMP Airsoft Team Jabbeke, ongeacht wat deze inzet ook mocht zijn 
tijdens de oefening, was dit weekend  100% geslaagd. Bedankt organisatie, FMP Team, 
leden ANPCV Oostende, ANPCV Menen en The Pals. Bedankt “ BUITENGOED”. 
Zonder jullie inzet was er geen oefening.  
We kijken er al naar uit jullie volgend jaar terug te mogen begroeten. 
De afwezigen hadden ongelijk. 
 
Groeten De SEC ( Jan ) 
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Herinneringen 1969 
Van Klein kasteeltje < == > 1Bn Para Armand Panesi 
KK : staand achter, 3°van links. 
1 Bn Para : staand pal in het midden. 
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                            Plechtigheid  “ PLAINE  SAPIN ”   
 
Op zondag 12 september 2016 werd te Somme-Leuze, nabij Durbuy, de plechtigheid 
“ Plaine Sapin “ gehouden. 
Deze plechtigheid vond zoals gewoonlijk plaats in de buurt van het terrein waar 
gedurende de tweede wereldoorlog tal van geheime agenten en leden van de SAS –SOE 
werden gedropt en die de naam “Plaine Sapin” droeg. 
Het is een eerbetoon en herdenking aan de Belgische agenten van de SAS-SOE 1940-1945 
en aan de latere opvolgers, de soldaten van de GVP/ESR ( gespecialiseerde verkenning 
patrouilles ) en heden ten dage de “ Speciale Forces ”. 
Op deze plaats bevindt zich eveneens een monument ter nagedachtenis. 
De mensen die deel hebben uitgemaakt van de groep GVP/ESR en nu de huidige  
“ Speciale Forces ” worden evenwel geen soldaten genoemd maar “ OPERATOREN ” 
Bij deze gelegenheid werden de geslaagde kandidaten van de lichting 2016 voorgesteld 
aan de burgerautoriteiten, legerleiding en aanwezigen. 
Dit jaar viel de eer aan onze voormalige voorzitter Siegfried Hoofdt en een collega om 
het peterschap van deze lichting op zich te mogen nemen. 
Van de vijftig geselectioneerde kandidaten bleven er na de intense en doorgedreven 
vorming echter maar tien over. 
Na de nodige toespraken en eerbetoon mochten de peters, samen met de commandant  
van de Speciale Forces, de geslaagde operatoren geluk wensen in hun verdere loopbaan 
en een aandenken overhandigen. 
De plechtigheid werd afgesloten met een maaltijd in het gemeentehuis van Somme-Leuze. 
 
Onze voormalige voorzitter Siegfried Hoofdt was in de jaren 1963 – 1971 operator en 
ploegoverste bij 1Cie. GVP/ESR. Meer daarover in een volgende artikel. 
 
Het bestuur en alle leden van onze paracommando vereniging feliciteren Siegfried  
voor de eer die hem werd gegeven, namelijk het peterschap van de lichting  
"Speciale Forces 2016” en wensen hierbij ook een succesvolle loopbaan aan de nieuwe 
operatoren.  
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Mars 82 All American ( AA ) Airborne Division 
 
ANPCV Oostende zal aan deze mars deelnemen. Gemeenschappelijk transport zal door de 
club voorzien worden bij voldoende inschrijvingen. Leden voorrang. 
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                           ~ ~  Smoefelavond  ~ ~ 
 
Vrijdag 2 december, in navolging van de vorig jaar georganiseerde kaasavond, mochten 
we dit jaar 53 deelnemers verwelkomen op onze smoefelavond. 
Een rijk versierd buffet van diverse kazen en vleeswaren aangevuld met fruit en broodjes 
voldeden smakelijk aan ieders verwachtingen. 
Na de maaltijd was het opnieuw cinematijd. Gedurende het voorbije jaar werden ons 
talrijke foto’s toegemaild van de verschillende evenementen en oefeningen waaraan onze 
leden en familieleden hadden aan deelgenomen. 
Een met muziek opgeluisterde beeldcompilatie anno 2016, gemonteerd door Carine 
Matthys ( echtgenote v/d penningmeester ), werd via de beamer op het groot scherm 
afgespeeld. Bij de montage van deze “ Friends & Family “ werd de nadruk vooral gelegd 
voor het optimaal mogelijk in beeld brengen van zoveel mogelijk leden. 
Een mooie afsluiter van een prachtige avond in het gezelschap van vrienden. 
Uiteraard zal deze smoefelavond een vervolg krijgen in 2017. 
Dank aan alle vrijwilligers voor de spontane hulp bij deze happening !  
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                       ~~ Wintertocht ANPCV Gent 2017 ~~ 
 
De jaarlijkse wintertocht, ingericht door ANPCV Gent, gaat door op de honkvaste locatie 
te Nafraiture van vrijdag 27 januari tot en met 29 januari 2017. 
Verzameling in “ La Chiquetterie “ bij de Willy ! 
Zaterdag een ingevuld wandelparcours met kaart ( 1/25 000, voorzien door de inrichters ) 
en kompas. ‘s Avonds een niet verplichte maaltijd ( inschrijving en of melding vooraf 
noodzakelijk ) in “ la Chiquetterie “ met gezellig samenzijn. 
Zondag gaat de traditie getrouwe afvaart van de Semois niet door. Wel vind er een 
plechtigheid plaats aan de barrage te Anseremme en dit ter herdenking van Matty 
Rutsaert, lid van de ANPCV Gent die er 30 jaar geleden het leven liet tijdens een tragisch 
bootongeval gedurende de wintertocht van ANPCV Gent op 25/01/1986. 
De wintertocht wordt dan ook naar Matty Rutsaert genoemd.   
Er wordt voor deze oefening géén collectief vervoer door ANPCV Oostende voorzien. 
Contactpersoon ANPCV Gent :  
Noël Maes ( tevens lid ANPCV Oostende ) 
Noël Maes : noel.maes2@telenet.be 
 

 
 
 
 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 

€€€€€€€€€€€€€€€  Penningmeester  €€€€€€€€€€€€€€€ 
 
                                              
                             Laat	géén	geschiedenis	vervliegen	…	
                            Rood	of	groen	nog	niet	betaald	?	…	
																																														 	 Uw	lidgeld	moet	geschieden	…	
																																																	 	 	 Niet	vergeten,	’t	is	nog	niet	te	laat	…																																																								
 
                                              Laat geen geschiedenis vervliegen … 
                                                   Rood of Groen nog niet betaald …                                                      
ANPCV Oostende bedankt jullie hierbij voor jullie lidmaatschap van het voorbije lidjaar.  
We hopen dan ook uiteraard jullie lidmaatschap in 2017 opnieuw voltallig te kunnen aanvinken.  
Lidgelden 2017 : Effectief : € 20,00 ~ Sympathisant : € 30,00 ~ Cadet : €7,50  
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 + 2017. 
 
Niet-leden, steunend lid - familie en/of vrienden kunnen geen aanspraak maken op één of 
ander voorrecht of reductie bij deelname aan een evenement.  
Nemen niet-leden en/of steunende 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.    



	

AN
PC

V	
O
os
te
nd

e	

15	
	

~ Dag BEAUPREZ ~ Herdenking met eerbetoon ~ Lunch ~ 
 

Zaterdag 18 maart 2017 
 
Programma : 
 
10.55u. – Verzameling aan het Stedelijk kerkhof, Stuiverstraat Oostende. 
11.10u. – Vertrek in stoet naar de grafsteen van Lt. Beauprez. 
11.15u. – Opstelling aan het graf van Lt. Beauprez. 
               Toespraak door de ceremoniemeester van de Stad Oostende. 
               Krans neerlegging en eerbewijzen. 
               Defilé van de leden voor de Koreaveteranen, familie en stadsbestuur. 
               Uitnodiging aanwezigen voor een drink in het clublokaal. 
12.45u. –  Lunch voor de ingeschreven deelnemers. 
 
                             ~~ Inschrijving voor deelname Lunch ~~ 
 
Lunch : Stoofvlees met frietjes ~ koffie en vlaai. 
 
Kostprijs lunch :  Leden : Eff – Symp – Cadet – Korea ( + idem Regionalen ) : € 17,00  
                         Niet leden (niet aangesloten ANPCV : Eff – Symp – Cadet ) : € 20,00 
Uiterste datum van inschrijving en tevens afsluiting van betalingen zonder uitzondering : 
donderdag 9 maart via storting op rekening : BE78 0001 4934 0186   ANPCV Oostende. 
Vermelding van naam,voornaam en aantal deelnemers ( lid / niet Lid ) + Regionale. 
Of cash, en dit enkel aan de Penningmeester Luc Geerolf.  
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INFO   ~   INFO   ~   INFO   ~   INFO   ~   INFO   ~   INFO   ~   INFO 
 

Het bestuur en de leden van de Paracommando Vriendenkring 
Oostende – kust en Hinterland wensen u en uw familie een 

Gezond en Gelukkig 2017 
                 en hebben de eer U en uw partner uit te nodigen op onze  

Nieuwjaarsreceptie op 15 januari 2017 
 
Graag ontvangen wij U in ons clublokaal, gelegen  
Dr. L. Colenstraat , 8 – 8400 Oostende ( eerste verdieping )      
Op zondag 15 januari van 10.30 u  tot 14.00 u 
 
Sorry beste leden, op deze dag drinkt iedereen graag een glas.  
We zullen vandaag géén lidgelden en of andere betalingen aanvaarden.  
Gelieve de uitstaande lidgelden zoveel mogelijk te willen betalen via overschrijving. 
  
 

“ “ Goedkoop is niet altijd goedkoop “ “ 

De CEO van Ryanair wandelt een pub binnen en bestelt een Guinness. Dat is dan één euro, zegt de 
barkeeper. Oh, zegt O'Leary, dat is praktisch voor niets ! en legt het muntstuk op de toog. 
Aangezien u niet uw eigen glas heeft meegebracht, zal u wel twee euro toeslag moeten betalen, 
zegt de kelner. De CEO graait al grommend in zijn broekzak, betaalt de extra kost en neemt zijn 
glas om zich naar een tafeltje te begeven. Als u gaat zitten, kost u dat drie euro extra en 
aangezien u geen plaats heeft gereserveerd, zal een supplement van twee euro in rekening 
worden gebracht. De Ierse zakenman is nu helemaal overstuur en richt zich tot de barman: dit 
zijn oneerlijke praktijken ! U lokt goedgelovige klanten met misleidende prijzen ! Ik wil de baas 
spreken ! De barman lacht en zegt: die is helaas alleen bereikbaar via het onlineformulier op onze 
website. En? als u niet van plan bent om uw glas straks zelf af te wassen, gaat u dat nog twee 
euro kosten. Geniet nog van uw biertje ! 

 

 



 
 

Januari  15 Nieuwjaarsreceptie 
   28 Wintertocht Gent 
 
Februari 18 Mars 82ste Airborne te Goronne 
 

 

Maart  18 Plechtigheid Beauprez 
   31 AV ANPCV Nationaal op Kasteel te Beoeil (Henegouwen) + demo SF 

 

April  27 ANPCV Klimdag te March-Les-Dames 
   28 ANPCV Sprongdag + Grondtraining te Schaffen  

 
Mei  27 Red Bean Mars te Oostende 
 
Juni  10 Schieten te Beernem RAPTOR stand 
   23 ANPCV Sprongdag    
 

 

Juli  21 Nationale Feestdag 
   ?? Verrassingsreis 
 

 

Augustus 20 Korpsmaaltijd ANPCV Oostende 
 
September 15  
   16 Najaarstrekking in Buitengoed Oostende 
   17  
   21 2de Klimdag te March-Les-Dames 
   22  ANPCV Alternatieve Sprongdag + Grondtraining 

 

Oktober 13 ANPCV Alternatieve Sprongdag 
 
November 1 Walcheren herdenking bevrijding 
   11 Wapenstilstand Oostende 
   15 Koningsdag 
   30 Smoefelavond 

 

December 17 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	
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