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Woordje van de secretaris
Beste vrienden Para, Commando, Paracommando, Koreanen en
Sympathisanten.
De laatste weken en maanden hebben we weer met velen, diverse DZ bezet en met opgeheven
hoofd verdedigd in het belang van onze club. Natuurlijk kan ik voor jullie het ganse jaar programma
afrazen. Uiteraard hoeft dit niet gezien u aanwezig was op onze jaarlijkse Algemene Leden
Vergadering ANPCV Oostende – Kust en Hinterland van 10 december in ons clublokaal.
Doch wil ik enkele punten in het daglicht zetten. Onze “ Najaaroefening - Buitengoed “ was een
succes. De hoeve was volledig volzet met gedreven deelnemers. Op de St. – Michel viering te
Brussel was onze Regionalen ruim aanwezig. De 1 november plechtigheid te Westkapelle en
Domburg bracht ons een volle bus naar onze commandovrienden in gedachte van destijds tijdens
WW II op het eiland Walcheren ( NL).
De inhuldiging van de nieuwe verkaveling “ Langwater “ te Kortrijk, waar de straten de namen
kregen van onze vroegere SAS/SOE agenten ( WW II ) en het Parachutisten en Commando pad,
waren uniek in de Belgische geschiedenis. Wij als club kregen de eer te mogen zetelen in de
organisatie onder het wakend oog van Defensie en de provincie, wat zeer gewaard werd.
Onze “ ZM Koning Albert I - Expo “ in de grote zaal van onze club voor het grote publiek, was dan
weer iets aan de magere kant. Groot was mijn verbazing hoe weinig club leden zich geneigd voelden
tot een klein bezoek aan hun club laat staan onze bar , terwijl de nodige info goed werd verspreid.
Dit minpuntje werd dan weer ruimschoots overwonnen door de massale opkomst voor onze club “
Smoefelavond “. Een lekker gedekte tafel met diverse kazen en vleesgerechten.
Gelukkig kunnen wij als bestuur steeds rekenen op een groep medewerkers bij de voorbereidingen
en werkzaamheden binnen ons clubleven. Zonder deze vrijwillige helpende handen was ons club
nooit zo sterk geworden binnen ons regionaal paracommando gebeuren.
Als secretaris is het mijn taak de papieren molen goed en draaiende te houden. Regelmatig verstrek
ik de nodige informatie naar de leden toe, tot het verkrijgen van een goede communicatie ( wat dit
jaar de rode draad was tijdens onze najaar oefening) binnen ons clubgebeuren.
Helaas werd ik zelf slachtoffer van mijn eigen gedrevenheid. Een “ Hacker “ ergens op een tropisch
strand met een pinacolada in de hand en de pc op de schoot, vond het leuk even mijn mailbox te
kraken . Gevolg: De secretaris zat in een BLACK OUT. Nu kan ik terug alle e-mail adressen (
ledenbestand ) inbrengen op mijn pc. Dus mannen even geduld en ik breng alles terug in orde.
Via het mailadres, SEC ( zie de cover – binnenzijde van ons clubblad ) ANPCV Oostende, kunt u terug
met mijn communiceren via de pc.

De vriendenkring moedigt de organisatie van activiteiten aan die erop gericht zijn, de
PARACOMMANDO “ Spirit” , gevoelens van burgerzin en vaderlandsliefde, van
kameraadschappen solidariteit in stand te houden en te bevorderen onder alle leden met
inbegrip van hun familie
De SEC.
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Mij rest er nog alleen jullie allen te danken, voor jullie trouwe inzet in ons clubgebeuren, uw
aanwezigheid op een activiteit, plechtigheid, samenkomst of een bezoek in ons clublokaal / bar.
Prettige feestdagen en een gezond en gelukkig nieuwe jaar 2018 toegewenst aan alle leden en hun
familie.
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St-Michel viering te Parijs, door de Union Nationale des Parachutistes (UNP)
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Reeds lang wilde ik dit evenement eens meemaken. Op zaterdag 30 september 2017 was
het zover. Het was vroeg dag, want ik moest immers tegen 04.45 uur op de parking aan
het station van Menen staan. Daar kon ik mijn voertuig gratis parkeren en overstappen in
de auto van Gontrand Callewaert, de voorzitter van de ANPCV regionale Menen. Samen
met Jimmy Sierens en nog enkele leden van Menen reden we naar de kazerne te Rijsel.
Daar mochten de voertuigen binnenrijden en parkeren op de binnenkoer. Verschillende
leden van de ANPCV regionale Leuven waren er ook.
Vervolgens vertrokken we om 06.00 uur met een autocar richting Parijs. Onderweg kregen
we tijdens een korte halte elk een croissant, aangeboden door de UNP afdeling Rijsel. In
Parijs werden wij tegen 10.00 uur verwacht in de “Cathedrale Saint-Louis des Invalides”,
Eglise des Soldats. Deze is gelegen in het complex van het “Musée de l’Armée”. In de
kathedraal hangen er grote gedenkplaten van generaals, van verschillende oorlogen. De
mis werd geleid door de bisschop van het Franse leger en opgeluisterd door een koor van
parachutisten van de UNP. Imposant. Na de mis, die anderhalf uur duurde met
naamafroeping van alle gestorven leden en gesneuvelde para’s in 2017, verzamelden wij
op de binnenkoer voor de uitdeling van medailles van de UNP.
Gontrand Callewaert (Menen) en Chris Vandeput (Leuven) kregen een bronzen medaille,
uitgereikt door de nationale voorzitter van de UNP, een generaal b.d. Deze uitreiking
werd opgeluisterd door een militaire klaroenspeler en een trommelaar.
Van de verschillende “sonneries” kregen we kippenvel. Een grootse plechtigheid! Ons
nationaal bestuur mag hieraan een voorbeeld nemen!
Vervolgens begaven we ons te voet naar de “Ecole Militaire” voor het warme middagmaal.
Nadien hadden we wat vrije tijd en we namen de metro naar de “Avenue des ChampsElysées”. Ondertussen hadden we natuurlijk grote dorst en we lieten ons dan ook
verleiden om aldaar een pint te drinken (7,20 euro).
Tegen 17.30 uur moesten wij verzamelen in een zijstraat en om 18.00 uur marcheerden
wij onder grote publieke belangstelling de “Champs-Elysées” op, terwijl de Franse oud
para’s uit volle borst de “Chant des paras” zongen. Al snel konden ook wij het refrein
meezingen.
Er waren een driehonderdtal rode en groene mutsen uit o.a. G.B., Duitsland, België en
natuurlijk uit Frankrijk. Tevens waren zeer veel oud parachutisten van het
Vreemdelingenlegioen présent. We stapten tot aan de “Arc de Triomphe”, waar de
eeuwige vlam brandt. Daar was er een generaal aanwezig in uniform, die optrad als
vertegenwoordiger van de president.
Er werd een bloemenhulde gehouden door verschillende verenigingen (ook ANPCV Menen
en Leuven), opgeluisterd door het muziekkorps van de “Police Nationale”.
De plechtigheid werd afgesloten met het aanwakkeren van de vlam en het spelen van het
Franse Volkslied, de “Marseillaise”. Vervolgens kwam de generaal, de nationale voorzitter
UNP, de Europese voorzitter van de UEP, de leden van het herdenkingscomité en het
stadsbestuur van Parijs de hand drukken van alle oud para’s die op de eerste rij stonden
van de verschillende afdelingen.
Een sympathiek gebaar. En dan de autocar op en terug naar Rijsel. Na een stop onderweg
voor het avondeten en de overstap in Rijsel en Menen was ik terug thuis tegen 01.00 uur.
Moe, voldaan en een prachtige ervaring rijker.
Tekst : Armand Panesi ~ 1 Bn Para 69/70
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~ ~ ~ ~ ~ ~ Souper – Korpsmaaltijd 2017 ~ ~ ~ ~ ~ ~
Ondertussen zijn we reeds enkele maanden verder en zijn hemden met korte mouwen en
zomerjurken seizoensgebonden reeds vervangen door dikke truien en bontjassen.
Daar deze editie van ons clubblad pas de eerste maal verschijnt na de souper in augustus willen
we jullie met een kleine pennentrek de jaarlijkse korpsmaaltijd toch niet onthouden.
De souper, in ons milieu traditiegetrouw “ Korpsmaaltijd “ genoemd, is de gelegenheid bij uitstek
om onze eenheid en verbondenheid te vieren. Tot op heden lukte het ons niet al
onze leden te mogen begroeten op dit feest en dat zal op zich wel utopisch blijven. Het is
vanzelfsprekend dat niet iedereen op ieder moment overal tegelijkertijd aanwezig kan zijn.
Ondanks de barre weersomstandigheden tijdens de dagen dewelke vooraf gingen aan de
korpsmaaltijd waren de weergoden ons op 20 augustus alweer gunstig gezind zodat we de
aperitief zoals voorgaande jaren konden gebruiken in de tuin.
Met 76 leden en partners werd ons die dag een duo van huis gemaakte kaas – en garnaalkroketten,
duivelsgebraad met portosaus, warme groentjes en kroketten geserveerd.
De muzikale omlijsting werd verzorgd door Discobar “ the Sixties “.
Vooraleer de beentjes echter konden losgegooid worden diende iedereen eerst nog zijn
cholestorolpeil te verhogen met een rijk dessertbuffet + praalgebak.
Traditioneel tijdens het binnenbrengen van het praalgebak wordt de mars van de Belgische
Parachutisten afgespeeld wat het praalgebak een dimensionele meerwaarde geeft.
Echter dit jaar, na het dessert, vooraleer de eerste tango en aanverwante ritmische liefhebbers
de dansvloer beroerden, was afgesproken door enkele snoodaards dat de DJ met de mars van de
Belgische Commando’s de “ dance on the floor “ zou inzetten. Op de eerste tonen stonden direct
enkele “ Groenen “ in geef acht en werden de nodige knik en wenkbrauwsignalen naar andere “
Groenen “ doorgegeven. Het “ Rode “ kamp respecteerde de hymne en deed niet onder.
Toch dachten de meesten dat er iets speciaals op til was en stonden in navolging ook stijf rechtop
heimelijk links en rechts afwachtend kijken. Zodoende stonden 76 mensen recht bij het spelen
van ons groene lied. Schitterend, ik moet nog steeds glimlachen terwijl ik dit neerpen.
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Tekstedit : ne groene J
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KONINGSDAG Woensdag 15 dec. 2017
Om 10u45 werd er verzameling geblazen op de Rogierlaan in Oostende ter hoogte van het
standbeeld van Leopold I.
Een klein peloton werd gevormd door 12 van onze mannen, een vier tal leden van de
Marine Club plus enkele bestuursleden van andere vaderlandslievende verenigingen.
In totaal verschenen er drie vaandels op het appel.
Eveneens aanwezig was de burgemeester, een gemeenteraadslid, de plaatscommandant
en een afgevaardigde van de officier kring West-Vlaanderen.
Onder leiding van Armand Panesi werd het peloton ter plaatse opgesteld .
De ceremoniemeester van de stad Oostende opende de plechtigheid.
Na de nodige eerbetoon en bloemenhulde werd de plechtigheid afgesloten.
De bloemen werden door Siegfried Hoofdt en de voorzitter Danny Lams gelegd.
Een gedeelte van onze mannen verplaatsten zich dan naar de grote kerk om het “te
Deum” bij te wonen. Een ander gedeelte verkende intussen ons clublokaal.
Na de dienst was het verzameling geblazen in ons lokaal waar wij verrast werden met
belegde broodjes en een kop warme soep. Dit alles op eigen initiatief klaar gemaakt door
onze bar-moeder Tinneke en de zeer lekkere soep door Yvette.
Ook werden wij vereerd met het bezoek van de ceremoniemeester van de stad en de
leden van de Marine Club met daarbij de plaatscommandant.
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Onze speciale dank aan onze vrijwilligers, vaandeldrager Remue Raf en de vaste
pelotonscommandant Armand Panesi.
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Kroniek “ De Mol Oscar “
Vrijwilliger Belgisch Korea Bataljon.

Vele leden en bezoekers aan onze grote zaal vragen zich soms af wie de man op dit
portret wel was en waarom hij een plaats bekleedt in de Korea-hoek.
Oscar Demol, geboren te Stene op 16.07.1929 en gesneuveld te Chatkol op 08.04.1953.
Hij vervoegde als milicien- Commando- vrijwilliger op 1 juli 1949 de 4°troop Commando
te Seilles en behaalde in oktober 1949 zijn A- brevet Commando waarbij hij na zijn
verdere commando opleiding bijtekende als beroepsvrijwilliger.
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Tijdens de jaarlijkse plechtigheden “ Dag Beauprez “ herdenken de leden en
sympathisanten op het Stedelijk Kerkhof te Stene niet alleen Lt. Pierre Beauprez, de
eerste gesneuvelde Belgische militair tijdens de Koreaanse oorlog, maar bovenal alle
Belgische militairen die stierven in opdracht voor het bewaren van de vrede.
Steevast tijdens de “ Dag Beauprez “ brandt naast het portret van Lt. P. Beauprez een
kaars. Rechts naast deze foto staat tevens het portret van Oscar Demol.

7

Oscar vervoegde het Belgische Vrijwilligerskorps voor Korea en nam deel aan de
gevechten te Chatkol. Gedurende de zeer zware gevechten om de stelling Chatkol vallen
er tijdens zware artilleriebeschietingen in de nachten van 7 en 8 april 1953 elf doden en
verschillende gewonden te betreuren waaronder Oscar.
Vermelding op de Dagorders te velde nr. 102/53 bis :
Korporaal DEMOL Oscar S/32407 C-Compagnie
“ Werd aangesteld als Sergeant, ten uitzonderlijken titel voor heldendaad, op 8/4/1953”
- Sergeant DEMOL OSCAR S/32407 C-Compagnie “ Te Chatkol ( Korea ), op 8/4/1953. Stukoverste van een mortier 60 mm met een
uitzonderlijke moed en een buitengewoon plichtsbesef. Nadat hij een eerste maal
gekwetst werd, bleef hij verder vuren, onder een moordend vijandelijk tegenvuur, totdat
hij voor de tweede maal getroffen werd en sneuvelde als Stuksoverste van zijn mortier
60 mm. “
Bij Koninklijk Besluit nr. 1994 van 30 juni 1953, werd het Kruis van Ridder in de Orde van
Leopold II met Palm, het Oorlogskruis 1940 met Palm en de medaille van
oorlogsvrijwilliger – strijder postuum verleend aan Sergeant O.F. DEMOL, stamnummer
S/32407, voor :
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“ Glorierijk gesneuveld op 8 april 1953 te Chatkol ( Korea ) ten dienste van de Verenigde
Naties, tijdens een vijandelijke aanval op zijn post door zwaar artillerie- en mortiervuur
“
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1° van links : Oscar

Hoe fel de gevechten wel konden zijn bewijst deze originele foto van de mortier 60 mm
opstelling van Oscar Demol, let op de, voor zover op de foto in beeld gebracht, 27
handgranaten, grijpensklaar om de vijand van zich af te houden.

Oscar rechts op de foto

Foto’s, vermelding dagorder en Koninklijk Besluit origineel en in
het bezit van Michel Demol.
Tekstedit : Luc Geerolf
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Oscar Demol was de broer van Michel Demol,
Michel ( rechts op de foto ) was tevens Koreavrijwilliger ( 2x )
en is lid van ANPCV Oostende.
Bedankt Michel voor je inzet en vriendschap, bedankt ook
om de herinnering aan je broer die het grootste offer gaf
voor de vrijheid met ons te willen delen !
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WINTERTOCHT GENT - jan. 2018
Datum:
Plaats RV :

vr.26 – za. 27 en zo. 28 januari 2018
Nafriteure - Vresse –Sur-Semois
Route d’Houtremont, 38 - 5550 Nafraiture

Naar jaarlijkse gewoonte nemen wij deel aan bovenvermelde activiteit ingericht door de
regionale Gent. Voor deze gelegenheid huren wij normaal een chalet dicht in de buurt
van het RV punt “ La Chiquetterie “.
Echter dit jaar konden wij deze chalet niet afhuren en zijn wij verplicht een andere
locatie te zoeken. Wij denken deze gevonden te hebben in Vencimont (Gedinne) op zo’n
20 minuutjes rijden van het RV punt. De chalet biedt plaats voor 8 personen. De huurprijs
valt wat zwaarder uit. Volgens aantal personen zal dat rond de € 30,- zijn, poetsen
inbegrepen.
Programma:
Vrijdag 26 jan. 2018:

- Aankomst in de namiddag op RV punt “ La Chiquetterie “.
- Verplaatsing naar chalet ( informatie komt later).

Zaterdag 27 jan. 2018

- +/- 09u00 Verzameling op het RV punt.
- +/- 18u00 Verzameling op RV punt voor een warme
3 gangen maaltijd ( +/- € 20,-)
- Verplaatsing naar chalet.

Zondag 28 jan. 2018 :

- +/- 09u00 verzameling op RV punt “ La Chiquetterie “.
- Vertrek naar de Semois voor afvaart.
- +/- 13u00 terug op RV punt.

Foto wintertocht jan. 2017
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Gelieve je deelname zo snel mogelijk op te geven.
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Najaar Oefening – BUITENGOED - van de ANPV Oostende – 2017
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Stilaan naar jaarlijkse gewoonte was het weer zover om onze leden een mooi paracommando getint
weekend voor te schotelen. Dit jaar werd dit op 15, 16 en 17 september te Stene ( Oostende )
uitgespeeld. De Gite – Hoeve BUITENGOED was terug van de vrijdagavond tot de zondag middag
onze bivakplaats. De deelnemers konden gretig proeven van de aangeboden accommodatie van
deze gite -hoeve.
Een 30 tal deelnemers boden zich aan tot deelname. Er konden 7 ploegen gevormd worden
komende uit de ANPCV Oostende, ANPCV Menen, The PALS ( Limburg ) en een kleine Nederlandse
delegatie Commando Troepen. De vrijdag avond was er een herhaling “ Kaartlezen “ en een” Dry
training “hanteren van airsoft wapens of moet ik zeggen replica’s. Je kon de positieve ingesteldheid
voelen binnen de ploegen. De zaterdagmorgen starten ze dan in een dreigend regenlucht om een
kaartleesoefening van 14 km te doorwaden door onze Vlaamse polders. Op bepaalde punten
dienden de ploegen diverse vragen op te lossen. Terug in het bivak kregen de deelnemers voor het
middagmaal een grote kom verse soep met brood . Na de middag stond er hen een gevarieerd
parcours op en rond de boerderij te wachten. De weergoden werden ons gunstig. Diverse
paracommando getinte oefeningen werden voorgeschoteld. Geen zware hindernis of
koordenpisten, maar oefening gericht naar elke leeftijdsgrens zoals, granaat werpen,
herkenningstesten, bewapeningstesten, munitie en lader herkenning, bosparcours met kleine
hindernissen en struikeldraden ( boby traps ) uitgevoerd in ploeg verband met de nodige bepakking.
Een partizaan opzoeken in beboste omgeving, Airsoft vuren op doelen en een kleine interventie per
ploeg uitvoeren op zoek naar een gegijzelde persoon. Kortom, even je weer een gewezen
paracommando wanen. Dit alles onder het wakende oog van de instructeurs en
veiligheidsadviseurs.
Op het einde van de dag konden de ploegen elk hun verplichte “ DOE TEST “ demonstreren aan alle
deelnemers. Dit diende uitgevoerd te worden met recuperatie en gevonden materialen op en rond
de boerderij.
Het eigenhandig maken van een water zuiveringssysteem, noodshelter, vuur maken, valstrikken
plaatsen , houten handwapens maken en overlevingstechnieken. Kortom terug een paracommando
opfrissingles in “ Survival “. Na alles terug opgekuist te hebben werden de BBQ vuren aangestoken.
Zo kon ieder zijn eigen meegebrachte BBQ vlees proberen op een voortreffelijke manier mondsklaar
te bereiden. Wij als organisatie zorgen voor de groenten en de sausjes. Als toemaatje kreeg ieder
ploeg nog een fles wijn als bonus voor hun inzet binnen deze oefening.
Goed gevulde magen, de nodige drankjes, het warme BBQ vuur zorgde voor een geslaagde dag. Na
de woeste para – commando verhalen zocht ieder zijn slaapzak op om de nodige bomen ( of zal ik
maar zeggen: bossen ) om te zagen of te grollen!
De zondagmorgen na een stevig ontbijt en wat opkuiswerk verlieten we allen, voldaan en met een
goede herinnering in het geheugen gegrift deze prachtige locatie en oefening.
Dromend naar de volgende editie in 2018 , werden er reeds plannen gesmeed door sommigen.
Graag had ik ieder willen bedanken tot het welslagen van deze oefening, was het nu als deelnemer,
medewerkers , jurylid of gewoon helper, zonder jullie vrijwillige inzet kon er geen mooie oefening
zijn.
Op naar volgende editie.
De SEC.
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Rechtzetting door Siegfried (Freddy) Hoofdt, gewezen voorzitter van onze regionale Oostende.
Militaire loopbaan gestart in 1952 aan de school Onder Officieren in Zedelgem.
Van 1963 tot 1971 Adj. ploegoverste en ploegoverste van de 1ste. Cie. GVP/ESR
1971 tot 1977 CSM van de 17de. Cie. en Adj. S2 staf bataljon 3 Para.
1977 tot 1983 O. Officier operaties / S3
1983 tot 1988 Korpsadj. RSM Brigade Para-Commando
1988 Gepensioneerd.
Onlangs verscheen het boek “ VAN SAS TOT SPECIAL FORCES GROUP”.
Bij het verhaal van Lt. Degreef J. op blz. 307 wil Siegfried hierbij een kleine rechtzetting publiceren
om zodoende een bijdrage te leveren aan dit mooie werk.
Hieronder zijn verhaal:
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Plaats: De Schotse Highlands. Omgeving Balmoral (Koninklijk Domein)
Datum: Maart 1964 (i.p.v. 1965)
Ploegsamenstelling:
Lt. Degreef J., Sgt. Niesette R., Sgt. Hoofdt S. (Freddy) en 1 Britse Trooper van de 23ste. SAS.
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Na de landing op het vliegveld DYCE-ABERDEEN werden de vier Belgische ploegen per vrachtwagen
naar het Schotse binnenland vervoerd. In het gehucht BRAEMAR kregen wij onze briefings, een Brits
avondmaal en een plaats om te overnachten.
Voor het eerste daglicht werden wij gedropt op de OLD MILITARY ROAD. Met de SAS Trooper
voorop trokken wij eerst door het gebergte behorend tot het Koninklijk Domein, om vervolgens
naar het noorden af te slaan. Het weer was verslechterd. Geen regen maar de wind nam gestadig
aan kracht toe. Toen was het aan mij om koploper te zijn (onder ons werd dit POINTMAN genoemd)
en de ploeg in de nabijheid van onze opdracht te brengen.
Onze opdracht was een ontsnapte geleerde op een vooraf bepaalde plaats te vinden en hem naar
onze eigen linies te begeleiden.
Eens op het RV. Punt aangekomen was er niemand te vinden…? Toen de openingstijd verstreken
was besloten wij ASAP (As Soon As Possible) te vertrekken. Met een volledig Parabataljon als
tegenstander is het best te verdwijnen in de natuur.
De wind werd sterker en de temperatuur daalde voelbaar. Tegen de avond besloten wij in een bijna
windvrij dal te overnachten.
Lt. Degreef en Sgt. Niesette deelden een ABL tentje. De SAS Trooper en ik sliepen op mijn tentzeiltje
met boven op ons de US poncho van de Trooper. Midden in de nacht werd ik wakker. Door en door
nat en rillend van de kou. Het was begonnen te sneeuwen. Door onze lichaamswarmte was de
sneeuw die op ons terecht kwam, beginnen te smelten waardoor wij beiden in een waterpoel
kwamen te liggen. Ook de SAS Trooper was nat en had het kou. Hij begon te schaduwboksen met de
woorden “ come on Fred, Let’s get warm..!!”.
Warm gebokst maar nog doornat kropen wij, met ons gerief en wapen, onder een overhangende
rots. Poncho over onze knieën met alcoholpotje en zijn esbit eronder..! Onze benen kregen weer
gevoel … heerlijk …! Na een paar soldatenkoeken en een gamel thee begonnen we ons gerief te
ordenen en de rugzakken te vullen. Stillaan werd het licht en kwam er ook leven in het tentje van Lt
Degreef en Sgt. Niesette waaruit heerlijke koffiegeur ontsnapte. Na wat eerst molenwieken rond te
lopen begaven wij ons op weg, de SAS Trooper voorop dieper in de vallei. Het hield eventjes op met
sneeuwen.
In de vallei werd de wind krachtig en het sneeuwde terug. Onder in het dal volgden wij
stroomopwaarts een met sneeuw bedekte waterloop. Deze maal was ik pointman en liep met de
zware rugzak in gebogen houding vechtend tegen de alom sterker wordende wind en de daarbij

behorende sneeuwvlagen verder de helling op. Soms door het water soms zoekend naar een
geschikte plaats om mijn voet te plaatsen. We passeerden een ruïne maar deze liet ik links liggen.
Na een tijdje keek ik vluchtig achterom en zag toen dat ik niet werd gevolg. Ik stopte, deed mijn
rugzak af en zette deze aan de voet van een rots waarop ik mij dan neer zette om zoveel mogelijk
bescherming te zoeken tegen het gure weer. Wachtende op de rest van de ploeg.
Zo zittend viel ik in slaap en raakte bijna geheel ingesneeuwd. Plots schrok ik wakker uit een zekere
verdoving toen er iets of iemand tegen mij aanstootte. Het was de rest van de ploeg die toevallig
tegen mij aanliep. Dit was misschien mijn redding geweest voor ik helemaal door onderkoeling het
bewustzijn zou zijn verloor..?
Wat was er gebeurd. Toen de ploeg de ruïne voorbij liep werd er besloten om in de beschutting van
deze ruïne een warme drank klaar te maken om de onderkoelde lichamen wat op te warmen.
Door de harde tegenwind heb ik hun roep om te schuilen niet gehoord en ben door gelopen. Zij
waren van mening dat ik wel tijdig zou merken dat ik niet gevolg werd en op mijn stappen zou keren
…. wat niet het geval is geweest…!!!
Na de reünie en na mijn stramme spieren los te werken vervolgden wij onze weg naar het RV punt.
Hoger en hoger …. de felle wind en sneeuwvlagen trotserend naar het RV punt gelegen in een zadel
van twee bergtoppen. Daar zouden wij info krijgen om veilig naar eigen linies te infiltreren.
In de late namiddag hadden wij deze bereikt. Niemand ter plaatse maar na een beetje zoekwerk
vonden wij, goed verborgen, een fles met de endex RV en de coördinaten.
Terug op weg naar het volgende punt. Boven op een hoogte werd door de felle wind een ploeglid
omver geblazen. Eventjes een korte rustperiode om dan strompelend een pad te bereiken waarop
wij enkele ploegen konden waarnemen. Ook zagen wij daar een eenzaam figuur. Dit bleek 1ste. Sgt.
Lenaerts te zijn die zich bij ons aansloot. Zonder rugzak of persoonlijk gerief. Enkel zijn wapen hing
op zijn borst.
Aangekomen op het RV punt kregen wij een kop hete soep aangeboden. Op het ogenblik dat ik van
de heerlijke soep wilde genieten begon ik zeer hevig te rillen. Onderkoeling oordeelde de aanwezige
dokter. Eveneens Sgt. Denisse kreeg deze diagnose op zijn borst gespeld.
In het nabijgelegen dorp BALLAGER werden wij opgevangen door leden van de 21ste. SAS.
Sgt. Denisse en ik werden voor een tweetal uren in een warm bad van +/- 37° gedompeld om weer
op normale temperatuur te komen.
Voor Sgt. Denisse hadden ze een verkeerde diagnose gesteld, hij was besmet met de
schapenziekte.
Nawoord:
- De SAS Trooper heeft ons verlaten na de débriefing (werd niet gedaan bij de GVP/ESR).

- Wij allen behoorden tot de pansertroepen, waaronder ook Lt. Degreef. In 1965 werden wij terug
geroepen naar onze eenheden.
Dank zij de Maj. Geurden en de Com. Regiment Para-Cdo werd ik opgenomen in het 3de. Para-Cdo.
Bataljon en afgedeeld bij de 1ste. Cie. GVP/ESR.
Hoofdt Siegfried.

ANPCV Oostende

- Sgt. Denisse J. werd twee maal geopereerd. Eerste maal in Aberdeen. Een tweede maal in Londen.
Hij had een, door de schapenziekte besmette, wonde aan de linker arm. Deze operaties gebeurden
zonder verdoving…!!! Ik was er altijd bij als Engelssprekende.
Terug in Duitsland werd het nog eens uitgesneden maar deze maal na verdoving door bevriezing.
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Plechtigheid Herdenking bevrijding WALCHEREN – Nederland
1 November 2017 - 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 32 deelnemers die onder weg
via pick up points aangroeide tot 46 passagiers. Onze trompettist en trommelaar Jean
Hostin was terug van de partij om ons ter plaatse te begeleiden tijdens het marcheren en
om aan de monumenten te Domburg de nodige partituren te blazen.
Goed aangekomen aan het “Polderhuis” in Westkapelle mochten wij nog een paar leden
van Oostende begroeten die op eigen krachten waren gekomen zodat ons aantal gestadig
groeide tot 57 personen. Omstreeks hetzelfde uur kwamen ook leden van de regionalen
Antwerpen en Brabant ter plaatse waardoor naar schatting zich een 75-tal paracommando’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.

ANPCV Oostende

Wij konden ons niet ontdoen van de indruk dat er dit jaar wat minder vertegenwoordigers
van burgerlijke en militaire overheden aanwezig waren.
Omstreeks 11.00 u. opende de ceremoniemeester de plechtigheid.
Na verschillende toespraken van de prominenten werd overgegaan tot de bloemenhulde.
Het legboeket van de regionale Oostende werd neergelegd door Fons (Alfons)Van Der
Maelen en Luc Geerolf.
Na de Last Post en de verschillende Nationale Hymnen werd de plechtigheid afgesloten.
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Het bestuur dankt alle aanwezigen voor hun serene en correcte houding.
Paracommando’s waardig !

ANPCV Oostende

Om 12.00u. melden er zich 57 personen van de regionale Oostende en een 5-tal van de
regionale Gent present in het nabij gelegen restaurant “Batavia” 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 14.00u. werd dan verzameling geblazen voor het tweede luik van de
herdenkingsplechtigheid, namelijk deze te Domburg.
De stoet gevormd door, twee pelotons met daartussen de vaandels en onder begeleiding
van de trommelaar Jean Hostyn, begaf zich in mars naar de monumenten dewelke zich
bevinden ter hoogte van de duinen van Domburg.
Na de eerbewijzen en bloemenhuldes marcheerden de pelotons terug af naar het centrum
van Domburg voor de ontbinding van het rood - groene detachement.
De bloemen aan het monument van Domburg werden dit jaar gelegd door Willy
Schoonooghe en de voorzitter Danny Lams.
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 genieten van
een terrasje om dan om 16u45 richting Oostende te kiezen.
Omstreeks 20.00u. waren wij terug aan ons lokaal in Oostende na een zeer geslaagde dag
van herinnering. Moge onderstaande tekst steeds in gedachten zijn..!
“ 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. “
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Herdenking van de Wapenstilstand te Aartrijke
Traditioneel herdenken wij ANPCV Oostende, Kust & Hinterland als vriendenkring van oud
militairen getrouw op 11 november de Wapenstilstand. Buiten onze aanwezigheid op de
plechtigheid in onze thuisbasis te Oostende namen wij met een sectie op 5 november deel
aan de plechtigheid te Aartrijke.
Deze tot in de puntjes verzorgde plechtigheid werd georganiseerd door de Nationale
Strijdersbond Afdeling Aartrijke in samenwerking met plaatselijke militairen uit het
actieve kader, het gemeentebestuur van Zedelgem, de Vaandels van verschillende
vaderlandslievende verenigingen, de basisschool VEKBA en vele sympathisanten.
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Tijdens de volledige herdenking en plechtigheid was de interactieve betrokkenheid van
het vierde leerjaar van de basisschool te Aartrijke opmerkelijk en bewonderenswaardig.

18

€€€€€€€€€€€€€€€ 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 …

w
ANPCV Oostende bedankt jullie hierbij voor jullie lidmaatschap van het voorbije lidjaar.
We hopen dan ook uiteraard jullie lidmaatschap in 2018 opnieuw voltallig te kunnen
aanvinken.
Lidgelden 2018 : 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 + 2018.
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.
Luc Geerolf

Een nieuwe kapitein, op zijn eerste missie, werd toegewezen aan een peloton in een
afgelegen post in de Afghaanse woestijn. Tijdens zijn eerste inspectie aan dat peloton zag
hij een kameel aangebonden achter de eettent. Hij vroeg aan de sergeant waarom die
kameel daar werd gehouden. De ietwat nerveuze sergeant zei: " Wel kapitein, zoals u
weet, zijn er 90 mannen hier op de basis en geen vrouwen, en.. uh , soms hebben de
mannen drang. Daarom hebben we Molly The Camel." De kapitein antwoordde daarop: "Ik
zal niet zeggen dat ik dit door de vingers zie, maar ik begrijp die drang, de kameel kan
dus blijven." Ongeveer een maand later begint de kapitein last te krijgen van zijn eigen
driften. Gek van passie vraagt hij de sergeant om de kameel naar zijn tent te brengen.
Deze plaatst een ladder achter de kameel en als de kapitein op de ladder staat, trekt hij
zijn broek omlaag en heeft een wilde, krankzinnige seks met de kameel. Als hij klaar is,
vraagt hij de sergeant: "Is dat hoe de mannen het doen ?" "Nee, niet echt kapitein, ze
rijden meestal gewoon op de kameel naar de stad waar de meisjes zijn."

ANPCV Oostende

Moppentap
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~ Dag BEAUPREZ ~ Herdenking met eerbetoon ~ Lunch ~
Zaterdag 17 maart 2018
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 ~ wijn / water ~ koffie en vlaai.
Kostprijs lunch : Leden : Eff – Symp – Cadet – Korea ( + idem Regionalen ) : € 18,00
Niet leden (niet aangesloten ANPCV : Eff – Symp – Cadet ) : € 24,00
Uiterste datum van inschrijving en tevens afsluiting van betalingen zonder uitzondering :
vrijdag 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.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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 2018

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

ANPCV Oostende

Nieuwjaarsreceptie op 21 januari 2018
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Graag ontvangen wij U in ons clublokaal, gelegen
Dr. L. Colenstraat , 8 – 8400 Oostende ( eerste verdieping )
Op zondag 21 januari van 10.30 u tot 14.00 u
Sorry beste leden, op deze dag drinkt iedereen graag een glas.
We zullen die zondag géén lidgelden en of andere betalingen aanvaarden.
Gelieve de uitstaande lidgelden te willen betalen via overschrijving.

Januari

21
26-28

Nieuwjaarsreceptie
Wintertocht Gent

Februari 23-25

In the footsteps 82nd Airborne Division

Maart

17
31

Dag Beauprez
Last Post te Ieper + Clubuitstap

April

07
20

Veteranendag te Oostende
Testmars Red Bean

Mei

05
06
12
18
31

SAS-SOE Kortrijk
V-dag Oostende
Red Bean Mars te Oostende
Eerste sprongdag + Grondtraining te Schaffen
Eerste Klimdag te March-Les-Dames

Juni

16
22

Herdenking Sluizen te Menen
2de Sprongdag te Schaffen

Juli

21
???

Nationale Feestdag
Daguitstap

Augustus

19

Korpsmaaltijd

September 21
27
???

ANPCV Alternatieve Eerste Sprongdag
2de Klimdag te March-Les-Dames
Najaarsoefening

Oktober

05
12

Sint-Michaël Feest te Brussel
ANPCV Alternatieve 2de Sprongdag

November

1
11
15
30

Walcheren herdenking bevrijding
Wapenstilstand Oostende
Koningsdag
Smoefelavond

December 08
16

101 ste Airborne Division Historic Walk 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

