


   
Nationale Vriendenkring ParaCommando Oostende-Kust en Hinterland 

  
Stichtende Leden 40-45: Dedeken N. – Racoux A. – Burggraeve R. 
Stichtende Leden:  Sanctorum L. – Provoost  B. – Bonnet I. – Panesi A. 
 Schoonooghe W. – Kpt-Cdt. b.d. Hollevoet J. 
Erevoorzitter : Goekint J. 
Erelid: Sanctorum L. – Hoofdt S. 

 
 
Regionaal Uitvoerend Comiteit (RUC) 
 

VOORZITTER  SECRETARIS  PENNINGMEESTER 

LAMS Danny  BOSTYN Jan  GEEROLF Luc 
voorzitter@paracdo-oostende.be  secretaris@paracdo-oostende.be  penning@paracdo-oostende.be 

GSM 0499/327721  GSM 0491/255701  GSM 0472/221157 
 
 
Website: www.paracdo-oostende.be 
 
 
Bankrekening: IBAN: BE78 0001 4934 0186 BIC: BPOTBEB1 
 
  
Regionaal Lokaal 
 
Dr. L. Colenstraat 8  Openingsuren: alle zondagen van 10.00u tot 14.00u 
8400 Oostende 
 
 
Lidgeld 2018 
 
Effectieve Leden ........................................................... 20 euro  
Kadetten ...................................................................... 8 euro 
Sympathisanten ............................................................. 30 euro 
Steunende Leden ............................................................ 5 euro 
 

 
 
Regionale werkgroepen 
 
Bar en feestelijkheden: Lams Danny 
Plechtigheden en herdenkingen: Lams Danny 
Ceremoniemeester: Panesi Armand 
Veiligheids en technisch adviseur – materiaal: Vandierendonck Didier  
Redactie clubblad: Geerolf Luc – Vanhauter Dany 
Webmaster: Vanhauter Dany (webmaster@paracdo-oostende.be) 
ANPCV adviseurs: Schoonooghe Willy – Panesi Armand  
Vaandeldragers: Verhulst Freddy – Remue Raf – Van Thielen Georges 
Coördinatie oefeningen: Bostyn Jan 
Boetiek: Lams Danny 
Rekenplichtigen: Oyaert Patrick , Remue Raf , Schoonooghe Willy 
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Verslag  algemene  ledenvergadering  2018 
 
De Algemene Ledenvergadering ANPCV Oostende – Kust en Hinterland, werd op zondag  
10 december 2017 in het clublokaal te Oostende gehouden. 
 
Om 11.00 uur opent de voorzitter, Lams Danny met het voltallige bestuur, de Algemene 
Vergadering. 
Een 50-tal leden waren aanwezig ondanks het gure winterweer die dag. 
De Voorzitter verwelkomde de aanwezige leden en in het bijzonder de gewezen 
Burgemeester van de stad Oostende, gewezen commando en ere voorzitter Julien 
Goekint. De voorzitter verontschuldigde diegenen die gemeld hadden niet aanwezig te 
kunnen zijn. 
 
In gedachten: 
Vervolgens werd één minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de afgestorven  Para-
Commando’s en clubleden. Er werd ook even aandacht gevraagd voor onze zwaar zieke 
wapenbroeders. Sommigen onder hen zijn ongeneeslijk ziek en moeten hun strijd in alle 
stilte voeren.  
Het bestuur vraagt ook aan de leden die kennis hebben van wapenbroeders die zich in 
deze toestand bevinden dit te willen melden. Zo kan het bestuur deze mensen op de 
hoogte brengen dat er ook aan hen werd gedacht. 
 
Het afgelopen jaar 2017: 
Doormiddel van een dia reportage werden de clubactiviteiten overlopen van het 
afgelopen jaar.  
Een toelichting werd gegeven bij onze nieuwjaarsreceptie van jan. 2017, over onze dag 
Beauprez, de activiteit en herdenking Red Bean, de jaarlijkse daguitstap, onze 
korpsmaaltijd, de najaarsoefening en de plechtigheden te Westkapelle en Domburg op het 
eiland Walcheren / Nederland.  
Het Bestuur hoopt terug op de massale aanwezigheid van de leden op de komende 
activiteiten en plechtigheden. 
 
Een ongemak: 
De gehackte mail van onze secretaris Jan Bostyn werd ter sprake gebracht. Er werd er op 
gewezen dat het mailadres secretaris@paracdo-oostende.be blijft bestaan maar dat zijn 
persoonlijk mailadres is gewijzigd. Onze secretaris verontschuldigd zich ook tegenover de 
leden voor het geleden ongemak. Hij was ook verwonderd van het aantal telefoontjes dat 
hij heeft gekregen om eventueel hulp te bieden...!   
                                                                   
 
Ledenbestand 2017: 
Het ledenbestand werd overlopen en we kunnen het jaar 2017 afsluiten met een totaal 
van 247 leden verdeeld als 184 effectieve paracommando’s - 25 sympathiserende leden  - 
1 cadet - 5 Koreaveteranen en 32 steunende leden. 
Ondanks de dalende trend van het aantal leden in andere verenigingen hoopt het bestuur 
voor het komende jaar dit niveau te houden. 
 
Financiën: 
De commissarissen bevestigden dat de boekhouding correct is verlopen en keurden het 
boekhoudkundige jaarverslag bijgevolg goed. 
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Onze penningmeester, Luc Geerolf, overliep de verschillende posten met een kleine 
toelichting. Hij wees er tevens op dat er een stijgende lijn is in de uitgaven tegenover de 
inkomsten van de club. 
Dit is deels te wijten aan het feit dat onze barprijzen gedurende jaren nog steeds 
dezelfde zijn, dit in tegenstelling met de voortdurende prijsstijgingen de afgelopen jaren 
van de aankopen drank en andere noodzakelijke items om het huis draaiende, leefbaar en 
aangenaam te houden. 
Ook het aantal barbezoekers loopt langzaam achteruit met als logisch gevolg een daaraan 
gekoppelde dalende consumptie. 
Onze tegemoetkomingen naar onze leden toe met betrekking tot vervoerskosten, een 
gratis drankje bij plechtigheden, tegemoetkomingen bij maaltijden ... enz. zijn ook 
gestegen. 
Ondanks dit alles heeft onze club nog steeds een gezonde financiële toestand. 
Misschien zullen wij in de toekomst een kleine aanpassing moeten laten gebeuren aan de 
drankprijzen maar de gedachte van “ wat de club krijgt van de leden moet terug vloeien 
naar de leden “ blijft bestaan. 
 
Dankbetuigingen: 
Het bestuur dank tevens al de vrijwilligers die de werking van de club mogelijk maken. 
Onze vaandeldragers die altijd present zijn op de plechtigheden. 
Verhulst Freddy, Remue Raf en George Vanthielen. 
De mensen van de werkgroep die het bestuur bijstaan met raad en daad in het nemen van 
de beslissingen. Zij voeren ook taken uit om het werk van het bestuur te verlichten. 
Armand Panesi, Willy Schoonooghe, Valère Dekeyster, Marc Vindevogel, Dany Vanhoutte, 
Didier Vandierendonck, Raf Remue, Mario Zutterman. 
Een speciale dank van het bestuur naar Ronny Cabeke. Onze chauffeur en vervangende 
barman. Steeds paraat om een helpende hand te geven.  
Dan is er nog de spontaan aangeboden hulp van Jef Claessens, Suy Eddy, De Witte Luc, 
George Vanthielen waarvoor het bestuur hen heel dankbaar is. 
Met een stevig applaus worden ze door de aanwezige leden bedankt. 
 
 
Een bijzondere aandacht van het bestuur werd gegeven aan onze bardame Tinne 
Schalbroeck die zich het grootste gedeelte van het jaar inzet voor onze bar. Door haar is 
het mogelijk om iedere zondagmorgen van 10.00 uur tot 13.00 uur aangenaam te 
vertoeven en een glas te kunnen drinken in een uniek Para-Commando kader. 
 
 
Voor de bijzondere activiteiten werd ze bijgestaan door: 
Liessette   - de vrouw van Claessens Jef 
Liliane   - de vrouw van Valère Dekeyster 
Lieve   - de vrouw van Suy Eddie 
Yvette   - de vrouw van Jean Laurent 
Thérèse   - de vrouw van Marc Vindevogel 
Martine   - de partner van Verhulst Freddy 
Myriam   - de partner van Eric Vandesteen 
Carine   - de vrouw van de penningmeester 
Brenda   - de vrouw van de secretaris 
Betty   - de vrouw van de voorzitter 
 
Aan de aanwezige dames overhandigde het bestuur een geschenkje en mochten ook zij 
van de aanwezige leden een daverende applaus in ontvangst nemen. 
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De afwezige dames hebben hun geschenkje op een later tijdstip in ontvangst kunnen 
nemen. 
 
Het bestuur dankt ook de sponsors die door hun advertentie in het clubblad de kosten van 
ons boekje helpen te drukken en hoopt voor het komende jaar terug op hen te mogen 
rekenen. 
 
Website: 
Door omstandigheden kon onze webmaster “Dany Vanhauter” niet aanwezig zijn zodat wij 
zijn toelichting met betrekking op onze website moeten missen. 
Het bestuur maakte de opmerking dat onze website niet altijd up to date is maar zal 
vragen aan Dany om zijn best te doen op dat vlak. 
 
Verkiezingen: 
Er hebben zich geen kandidaten gesteld voor een bestuursfunctie. 
De bestaande bestuursleden waren herkiesbaar en werden door handopsteking terug 
bevestigd in hun functie gevolgd door een stevig handgeklap voor de bewezen inspanning 
en de komende legislatuur. Er waren geen onthoudingen. 
Het bestuur bedankt de aanwezigen voor het vertrouwen. 
 
Activiteiten & Plechtigheden komend jaar 2018:                                                         
Het bestuur verwacht dat de activiteiten en plechtigheden in 2018 ongeveer dezelfde lijn 
zullen volgen als het voorbije jaar.  
Een opsomming van de activiteiten en plechtigheden die de regionale zelf organiseert 
wordt met een kleine toelichting meegegeven. 
Voor meer informatie verwijst het bestuur naar ons tijdschrift, de website, de mails en 
het infobord in ons lokaal. Toekomstgericht zal tevens een Facebook pagina aangemaakt 
worden waarbij enkel geregistreerde leden van ANPCV Oostende alle info zullen kunnen 
raadplegen. 
 
Slot: 
Door de leden werden geen puntjes op de agenda geplaatst. 
De vergadering werd afgesloten omstreeks 12.45 uur. 
Het bestuur wenst iedereen en hun families een heel gelukkig en gezond nieuwjaar en 
biedt de aanwezigen een drankje aan. 
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82 AA AIRBORNE  HERDENKINGSMARS  zat. 24 feb. 2018 
 
Het vertrekpunt van deze mars was dit jaar voorzien in St. Jaques (Trois-Ponts). 
Het parcours volgde het 505 para infanterie regiment en het 551 para infanterie bataljon 
over een totale afstand van 18 km. 
Ook voor deze mars, idem zoals voor de herdenkingsmars van 101 Airborne te Bastogne, 
waren de deelnemers van onze regionale verdeeld in twee groepen. 
Een eerste groep met de mensen die er terug en zoals gewoonlijk er een lang weekend 
van maakten en een tweede groep die enkel deelnamen de dag zelf.  
Voor de eerste groep die dit jaar uit slechts 4 personen bestond werd terug onze vaste 
stek te Wibrin gehuurd. De vrijdag 23 feb. werd deze door hen bemand. 
Voor de tweede groep werd terug op zaterdag een busje gehuurd van 8 + 1. Onze vaste 
chauffeur, Ronny Cabeke, bracht zijn waardevolle lading tegen 08.30 uur 
aan de startplaats te St. Jaques waar ze dan met de mannen van de eerste groep verenigd 
werden. 
Het totaal deelnemersveld van de regionale Oostende bestond dit jaar uit 13 leden. 
Onder een prachtige hemel werd het zeer mooi parcours bewandeld. Ook hier konden wij 
genieten van reënactment opstellingen waarbij een sfeerbeeld anno 1945 de mars 
inkleurde. 
Na de wandeling was het tijd voor de kennismaking met nieuwe en oude vrienden bij een 
koel of warm drankje. Moe en voldaan vertrok iedereen terug naar zijn bestemming.  
Allen blikken terug naar een geslaagde dag of een geslaagd weekend. 
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NIEUWJAARSRECEPTIE		zo.	21		jan.	2018	
 

Op vrijdag 19 jan. werd de zaal door de vrijwilligers in gereedheid gebracht om op zondag 
vanaf 11.00 uur onze leden en genodigden te ontvangen in een feestelijk kader.  
Velen konden helaas niet aanwezig zijn door ziekte. De griepepidemie heeft lelijk 
huisgehouden en dit niet alleen onder onze leden maar ook onder de genodigden. 
Toch waren er ongeveer 85 personen present dewelke er een zeer gezellig sfeer van 
maakten. Onder deze mensen konden wij de provinciecommandant LT.Kol. Christophe 
Onraet verwelkomen die ruim de tijd voor ons heeft genomen. 
Tevens konden we rekenen op een kort bezoek van de Heer Burgemeester Johan Vande 
Lanotte en eerste Schepen Jean Vandecasteele. 
De aangeboden glaasjes cava, rode en witte wijn, vruchtensap en Normandische Cider 
samen met de belegde broodjes vonden gretig hun weg onder de aanwezigen. 
Omstreeks 17.30 uur konden de deuren van ons lokaal dicht gedaan worden. 
Het bestuur en zijn leden danken van harte de vrijwilligers die dit hebben mogelijk 
gemaakt.  
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J J  Moppentap  J  J  
 

Ministers, minister, ministe, minist, minis, mini, min … 
 
 
Op missie : 
 

Een Vlaamse minister neemt voor het eerst deel aan een handelsmissie. Hij is op een receptie in 
Londen en heeft géén enkel glas dat hem werd aangeboden geweigerd. Op een bepaald ogenblik 
begint er muziek te spelen en de genodigden staan allen op. 
De minister ontwaart aan het andere eind van de zaal een dame die wat afgescheiden van de rest 
staat. Hij waggelt in haar richting en in zijn beste Engels vraagt hij : “ Mevrouw, mag ik deze 
tango van U ? “ Neen, dat mag U niet “, antwoordt de dame prompt. “ En wel om de volgende 
drie redenen. Ten eerste betwijfel ik of U in uw dronken toestand nog in staat bent om te dansen. 
Ten tweede is dit geen tango maar wel het Britse volkslied ‘ God save the Queen ‘ en ten derde 
ben ik geen dame maar de aartsbisschop van Canterbury “.  
 
 
’t Ja …. Logisch niet ? 
 

Een minister is op weg naar het parlement onder begeleiding van 2 politieagenten in burger. 
Onderweg gaan ze even een hapje eten in een restaurantje. De minister gaat naar het toilet en 
passeert een kooi met een papegaai erin. Bij het passeren zegt de papegaai : “ Goedendag , 
mijnheer de minister “ De minister kijkt verwonderd op en vraagt aan de uitbater hoe het komt 
dat de papegaai hem kent.“ Dat is toch normaal “, zegt de uitbater. “Dat beest kijkt dan ook de 
godganse dag televisie en herkent de meeste politici “. De twee agenten in burger komen even 
later ook langs de papegaai en die zegt : “ Dag heren politieagenten “. De twee zijn 
stomverbaasd, ze droegen immers geen uniform ; hoe kan de papegaai zien dat ze politieagenten 
zijn ? Ze vragen het aan het dier en deze zegt:  
“ ‘t Ja dat is toch logisch, als er een dief is langs geweest komt er altijd politie “. 
 
 
Politiek ……. 
 

De zoon van de minister vraagt aan zijn vader : “ Pap, wat is nu eigenlijk politiek ? “ 
De minister antwoordt : “ Jongen, dat is nu eens heel eenvoudig. Kijk, ik als minister breng het 
geld thuis, dus ik ben het KAPITALISME. Je moeder beheert het geld, dus zij is de REGERING. Opa 
ziet er op toe dat alles hier ordentelijk verloopt. Hij is de OVERHEID. 
Ons dienstmeisje is de ARBEIDERSKLASSE. Wij alles samen hebben maar één doel voor ogen, 
namelijk jouw welzijn. Daarom ben jij het VOLK. Je kleine broertje die nu nog in de luiers loopt is 
de TOEKOMST. 
De zoon denkt na en vraagt of hij er een nachtje over mag slapen. 
’s Nachts wordt hij wakker omdat zijn kleine broertje in zijn luier heeft gekakt en vreselijk 
schreeuwt. Omdat hij niet weet wat hij moet doen gaat hij naar de slaapkamer van zijn ouders. 
Daar ligt alleen zijn moeder en die slaapt zo vast dat hij haar niet wakker krijgt. Daarom gaat hij 
naar de kamer van het dienstmeisje waar hij ziet dat zijn vader bij haar in bed ligt en ze met heel 
vreemde dingen bezig zijn. Hij ziet tevens dat Opa onopvallend door het open raam toekijkt. Ze 
zijn elk op zich zo druk bezig dat eigenlijk niemand merkt dat hij voor het bed staat. Hierop 
besluit de jonge knaap onverrichter zake om weer te gaan slapen. 
De volgende morgen vraagt de minister aan zijn zoon of hij nu in zijn eigen woorden kan uitleggen 
wat ‘ politiek ‘ is. 
Jawel zegt de zoon. “ Het KAPITALISME misbruikt de ARBEIDERSKLASSE terwijl de OVERHEID 
toekijkt en de REGERING slaapt. Hierbij wordt het VOLK volkomen genegeerd en de TOEKOMST 
ligt in de STRONT. 
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Plechtigheid	te	Bure	op	7	januari	2018-04-03	
 
 

Reeds enkele jaren ga ik samen met Fredje van de club 
en met de Fred van Antwerpen naar de jaarlijkse 
plechtigheid te Bure, nabij Tellin. Hier worden 
gesneuvelden herdacht, niet alleen van de de 6th British 
Airborne maar ook Belgische SAS’ers! 
Bij de zonsopgang van 3 januari 45, een koude en 
besneeuwde ochtend, verliet het 13th Battalion 
Parachute Regiment van de 6th British Airborne 
Resteigne te voet in de richting van Bure, dat door de 
Duitsers bezet was. Om 1 uur ‘s middags werd de aanval 
ingezet vanaf de bosrand hoog boven het dorp. Zodra ze 
het bos verlieten werden de para’s geplaagd door 
aanhoudend vuur van mitrailleurs, mortieren en van een 
Panther tank. Ondanks alles zetten de Britse para’s hun 
aanval verder tot ze de eerste huizen bereikten, om 
daarna van huis tot huis verder te gaan. 
Na drie dagen van bittere gevechten, soms lijf aan lijf, 

en ten koste van zware verliezen, maakten de para’s zich meester van het dorp. 
Bure was bevrijd. Nog dezelfde avond kregen de Britten het bevel om het dorp te 
verlaten en verder te gaan. De para’s van de 6th British Airborne zouden verder nog 
Wavreille, Grupont, Jemelle, On, Hargimont, Nassogne, Amberloup, Ambly, Marloie, 
Waha en Roy bevrijden. 
 
 

Belgische SAS eind 1944 

Ook de Belgische SAS was in december 
1944 van de partij. De eenheid was na 
Market Garden samengetrokken in 
Tervuren en daar omgevormd tot een 
gemechaniseerde verkennings groe- 
pering. Ze telde 130 man – bijna 
evenveel als het aantal rekruten dat 
na de bevrijding in dienst was 
getreden om te worden opgeleid tot 
para – en ze beschikte over veertig 
jeeps en enkele vrachtwagens. 
Toegevoegd aan de 21ste Legergroep, 
die instond voor de flankverdediging 
van de Amerikanen, voerde Blondeels 
SAS-eskadron gewapende 

verkenningen uit tussen Givet en Luik. Tegelijk verzorgden de Belgen de samenwerking 
met de Franse SAS, die opereerde op de Amerikaanse linkerflank. Een tiental van 
Blondeels militairen, namelijk zij die behoorlijk Engels en Duits spraken, deden dienst als 
ondervragers aan het front. 
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Het ging naar gewoonte om behoorlijk riskante missies, ook al omdat de Amerikanen 
bijzonder wantrouwig waren. Hoewel de Belgen een door Montgomery persoonlijk 
ondertekend vrijgeleide hadden, was het telkens oppassen geblazen als ze werden 
tegengehouden door een patrouille GI’s. Zo moest sergeant Georges d’Oultremont op 
zeker ogenblik al zijn overredingskracht aanwenden om veilig voorbij een Amerikaanse 
post te komen. Zijn soldaten, lichtjes aangeschoten na een drinkgelag in aanwezigheid 
van vrouwelijk schoon, werden immers voor Duitsers gehouden en gedroegen zich nogal 
vrijpostig. 

Het aller gevaarlijkst waren de ‘hit-
and-run’-operaties tegen vijandelijke 
colonnes. Die acties kostten 
verscheidene SAS’ers het leven. 
Tijdens een raid bij Bure op 31 
december 1944 kwamen drie Belgische 
militairen tegelijk om nadat hun jeep 
onder vuur was genomen: luitenant 
Paul Renkin, korporaal Emile 
Lorphèvre, beiden para’s van het 
eerste uur, en soldaat (graaf) Claude 
de Villermont. Daarnaast raakten in 
de Ardennen ook verschillende para’s 
gewond, onder wie drie mannen die 
pas na de bevrijding hun vleugels 
hadden gekregen. 

 

 

Lt Renkin: Tijdens den slag bij Bure deed hij, met zijne 
sectie halfgepantserde voertuigen, op schitterende wijze de 
hem toevertrouwde verkenning patrouilles. Op 31 december 
1944 trad hij op, als mobiele flankwacht van een divisie, 
welke tegen het dorp Bure ten aanval trok. Hij ontdekte de 
plaats waar een vijandelijk tank afweer kanon opgesteld 
stond, en besloot het zelf aan te vallen. Hij waagde zich 
stoutmoedig met zijn voertuigen in open terrein en, door 
een handige beweging, slaagde hij er in, het vijandelijk stuk 
onder het vuur te nemen met zijn zestien mitrailleurs, 
waardoor het tot zwijgen werd gebracht. Plotseling onder 
vuur genomen door een batterij, welke zich pas opstelde, 
gaf hij kalm zijn bevelen om zijn groep uit den greep te 
redden. Hij verliet het laatst de plaats, toen zijn voertuigen 

door een voltreffer geraakt werden. Hij werd met zijn twee ploegmakkers, op slag 
gedood. Deze officier, bezield met beproefde kranigheid en moed, is reeds op de 
Legerdagorder vermeld geworden omzijn deelneming aan de operaties in de Ardennen in 
augustus - september 1944, en werd deswege met het Oorlogskruis 1940 met den palm 
vereerd!  

(Bron: Site over de Brigade PIRON ) 
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In maart van dit jaar werden we opnieuw uitgenodigd voor de inhuldiging van de Place 
Major Jack WATSON, recht voor de kerk van Bure. 

 

Major Jack Watson 

Jack Watson, in dienst bij de Parachute 
Regiment, 13 de Bataljon, als pelotons 
commandant (13 LBPR), werd 
geparachuteerd in Normandië op D-Day. Hij 
werd initieel gedropt en ontplooid aan 
Pegasus Bridge, later nam hij ook deel aan 
de bevrijding van Ranville.  

 

Een doolhof van verschillende weides, 
omsloten door hoge hagen, boden een 
perfecte dekking aan de vijand dewelke 
vertrouwd was met de omgeving. 

Gedurende bijna twee maanden werden hij en zijn kameraden bijna dagelijks onder vuur 
genomen door snipers, mortieren en machinegeweervuur. Het was heel moeilijk voor 
vliegtuigen en de artillerie om de exacte posities van de vijand te bepalen in dit terrein, 
waardoor gedurende twee dagen in augustus, van Watson’s bataljon 25 soldaten 
sneuvelden in een poging om een hoge positie, gekend onder de naam Hill 13, in te 
nemen. 

John Bernard Robert Watson, ook gekend als Jack, werd geboren te Scarborough, 
Yorkshire, op 14 January 1917. Hij ging in dienst in 1939, begon bij de Duke of Cornwall's 
Light Infanterie en later bij de South Lancashire Regiment, dit regiment werd later 
omgevormd tot de 13 LBPR.  

 

 

Begin 1945 nam hij deel aan de Slag om de Ardennen, op 3 
januari 1945 had hij de leiding over de “A” Compagnie 
dewelke de aanval leidde in Bure. Vanaf het ogenblik dat 
zijn compagnie zich opstelde om Bure binnen te trekken 
werden zij zeer zwaar en precies onder vuur genomen door 
vijandelijke mortieren, artillerie en machinegeweren. Er 
vielen onmiddellijk 28 gewonden, Major Watson, zich niks 
aantrekkende van het inkomend vuur, liep op en af langs 
de startlinie om de aanval in gang te zetten. Hij nam de 
leiding van de aanval over verschillende honderden meters 
in afzakkend terrein en zo stormden zij Bure binnen, 
ondanks het hevige machinegeweer vuur van de dichts bij 
zijnde huizen. 
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Eens in het dorp Bure liet hij zijn Compagnie vooruit trekken, deden ze aan huiszuivering 
terwijl hij constant zijn mannen moed insprak. Toen de Duitsers een tegenaanval 
lanceerden met een Tiger tank en infanterie, liet hij teams aanrukken in het bezit van 
een PIAT lanceerder en sloeg de tanks terug. Op een bepaald ogenblik trok hij de 
aandacht op zichzelf van een Tiger tank bemanning, zodat een PIAT schutter een beter 
schot had op de Tiger tank.  

De vijand deed meerdere tegenaanvallen, maar Watson slaagde erin om tegen 
maatregelen te nemen en uiteindelijk slaagden ze erin om het dorp Bure in te nemen. In 
de vermelding voor zijn VC medaille werd vermeld dat zonder Major Watson de aanval en 
bevrijding van Bure mislukt zou zijn. 

Na de oorlog deed hij zijn dienst verder als Compagnie Commandant in Engeland, 
Palestine, de Airborne Forces Depot en RAF Netheravon, Wiltshire. Hij werd tweede 
commandant van de 1st Bataljon, West Yorkshire Regiment in Oostenrijk en de Kanaal 
Zone. Verder nog een jaar als Compagnie Commandant in 2 Para, waarna een overgang 
naar de RAF, Old Sarum, Wiltshire, waar hij het bevel nam over de Airportability Wing. 
Major Watson ging op pensioen in 1958.  

In 2005 ontving hij het Chevalier of the Légion d'honneur. Hij werd eveneens benoemd tot 
ere burger van Bure en Tellin in de Ardennen en ook van Ranville, Normandië.  

Major Jack Watson stierf op 12 april 2011 op 94 jarige leeftijd, hij was getrouwd en had 
één zoon en vier dochters. 

Bron: The Telegraph, 2011 

 

Na deze plechtigheid begaven we ons in het gezelschap van de Engelse vrienden naar 
Bande alwaar ook een korte, aangrijpende plechtigheid werd gehouden voor de 
gesneuvelden aldaar. 

 

De gebeurtenissen speelden zich af tijdens 
de Slag om de Ardennen. Op 11 januari 
1945 verliet een patrouille para’s van het 
1st Canadian Parachute Battalion samen 
met een groep Belgische SAS para’s 
Marche-en-Famenne, ze marcheerden het 
dorp Bande binnen. Tot hun afgrijzen 
ontdekten ze 34 burgers die op kerstavond 
gedood waren met een kogel in de nek of 
in het hoofd en achtergelaten in de kelder 
van een verwoeste woning. De jongste was 
nauwelijks 16 jaar en de oudste 32 jaar. 
Enkele dagen later besliste de 
commandant van het 9th Battalion 

Parachute Regiment van de 6th Airborne als postuum eerbewijs een behoorlijke 
begrafenis te verzorgen voor deze ongelukkige slachtoffers van de Gestapo.  
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Ernst Haldiman zal als enige voor de rechtbank moeten verschijnen 
voor dit bloedbad. Hij wordt veroordeeld tot 20 jaar cel. Maar wordt 
vrijgelaten na 13 jaar cel.  

                                                                               Bron: Wikipedia 

                                                              Tekstedit : Marc Vindevogel 
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101° Airborne Division Historic Walk  
 

BASTOGNE 2017 
 
Zaterdag 16 December werd bovenvermelde mars terug georganiseerd met vertrekplaats, 
zoals gewoonlijk, het sportcentrum van Bastogne. 
De route van de mars liep dit jaar door de sector van Hemroulle naar Monaville 
om vervolgens te keren naar Bastogne. 
Terug een keuze tussen 7, 13 of 20 kilometer. 
Zeven personen namen de keuze er een lang weekend van te maken waarbij onze vaste 
stek, namelijk de chalet in Wibrin, opnieuw werd afgehuurd voor een drietal dagen. 
Eveneens werd terug een busje gehuurd voor de deelnemers die enkel de dag zelf 
deelnamen. Deze mensen moesten zaterdag om 04.30u in de morgen vertrekken uit 
Oostende om met zijn allen te verzamelen rond 08.30u aan de startplaats in Bastogne. 
Nog anderen waren op eigen initiatief gekomen zodat het uiteindelijk deelnemersveld van 
regionale Oostende 19 leden was. 
Met een temperatuur rond het vriespunt, een mistige morgen en op een licht 
sneeuwtapijt werd de tocht aangevat. Al snel werd de bebouwing ingeruild voor een open 
en glooiend landschap. Langsheen de omloop vonden wij op verschillende plaatsen 
reënactment groepen zodat wij ons eventjes terug in de tijd waanden.  
Wanneer men regelmatig deelneemt aan deze marsen herkent men ook uiteraard 
dezelfde mensen wat telkens een aangename ontmoeting is. Uiteraard is het ook de 
gelegenheid om de kennissenkring wat uit te breiden. 
Eenmaal terug van de zeer mooie tocht en na nog wat bijgepraat te hebben was het tijd 
om afscheid te nemen. Elk naar zijn respectievelijke bestemming. De mensen van het 
busje naar Oostende en de mensen van de chalet naar hun stek. 
Ook voor de mensen van de chalet eindigde het zeer mooie weekend en zij vertrokken 
dan ook in de loop van de zondagmorgen richting woonplaats in West-Vlaanderen. 
 

 
  



	

AN
PC

V	
O
os
te
nd

e	

13	
	

Herdenking  Lt.  Beauprez 
 
Op zaterdag 17 maart 2018 herdachten wij onze gesneuvelde wapenbroeders van de 
Koreaanse oorlog. 
Deze plechtigheid vond, zoals gewoonlijk, plaats aan het graf van de Oostendenaar Lt. 
Beauprez die als eerste Belgische vrijwilliger sneuvelde op 18 maart 1951 tijdens een 
verkenningsopdracht aan de Imjin rivier in Zuid Korea. 
Ondanks het gure weer met temperatuur rond het vriespunt en een snijdende Noord 
Oostenwind waren er toch 30 leden van onze club aanwezig met een versterking van zes 
Koreaveteranen en hun vaandel. Ons respect voor hen ...! Eveneens hebben dit gure weer 
doorstaan namelijk onze burgemeester Johan Vande Lanotte, gewezen burgemeester Jean 
Vandecasteele, de plaatscommandant, familieleden van Lt. Beauprez, drie 
afgevaardigden van andere vaderlandslievende verenigingen en zes vaandels schaarden 
zich aan de zijde van ons vaandel en deze van de Koreaveteranen. 
Na een ingetogen eerbetoon en bloemlegging aan het graf van Lt. Beauprez  werd de 
plechtigheid afgesloten met de “Last Post”. 
De klaroenblazer geeft zijn uiterste best gedaan om in deze weersomstandigheden, met 
verkleumde lippen en ijzig koud mondstuk, een Last Post gespeeld te krijgen.  
Onze dank hiervoor. 
Aan de genodigden werd gevraagd om nog eventjes de kou te trotseren en onder de luifel 
plaats te nemen om een fiere Para-Commando peloton te zien voorbij marcheren onder 
leiding van Armand Panesi. 
Deze herdenkingsplechtigheid werd in het clublokaal afgesloten met een receptie en een 
lunch voor de ingeschrevenen. 
Het Bestuur richt zijn dank aan het stadsbestuur voor zijn medewerking en de 
plaatscommandant samen met de vertegenwoordigers van andere verenigingen en de 
vaandeldragers voor hun aanwezigheid. 
Een speciale dank vooral aan al onze vrijwilliger die dit hebben mogelijk gemaakt en aan 
onze traiteur Yvan en Els voor het weeral voortreffelijk maal en bediening. 
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SAS									 										SOE													

PARA	COMMANDO	
	
	

Geachte Familie, S.A.S.-S.O.E Veteranen en Vrienden Para-Commando.                                                 
                                                                                                          
Uit dankbaarheid en respect voor onze gesneuvelde Kortrijkse Parachutisten S.A.S - S.O.E  tijdens de oorlog 1940-1945 
en Para-Commando in humanitaire opdracht, herdenken wij hen op zaterdag  05 MEI 2018 op het ere park van het St 
Janskerkhof, Meensesteenweg, te Kortrijk. 
 
THE FIRST BELGIAN PARACHUTE SQUADRON S.A.S. Special Air Service. 
 
Sdt Etienne Battaille        Neergestort te Whithington (GB) 19-04-1943 
Kpl Roger Carrette          Gesneuveld te La Chartre s/l Loir (FR) 09-08-1944 in Operatie Shakespeare 
Sgt Raymond Holvoet      Gefusilleerd te Zwolle (NL) 10-04-1945 in Operatie Timon 
Sgt Jean Melsens              Gesneuveld te Meeuwen (B) 10-09-1944 in Operatie Caliban 
                         
GEPARACHUTEERDE AGENTEN S.O.E. Special Operation Executive. 
 
Lt Robert Deprez              Neergeschoten boven  Westerschelde bij Hansweert (NL) Gesneuveld op 30-03-1944 
Lt Alfons Delmeire           Geparachuteerd boven Spa ,onthoofd te Wolfenbüttel (D) op 07-06-1944 
Lt Jacques Picquart         Geparachuteerd te Lessen(B) Gesneuveld op 01-05-1942 
Lt André Schaepdrijver  Geparachuteerd, onthoofd te Mauthaussen(D) op 01-02-1945 
 
1 Bon PARACHUTISTEN in HUMANITAIRE OPDRACHT. 
 
Sdt Romain Derveaux.       Bezweken aan zijn verwondingen te Kamina (Congo ) op 03-08-1960 
                         
                                      PROGRAMMA 
 

11.00 uur   
- Opening van de plechtigheid en toespraak door Dhr Vincent Van Quickenborne burgemeester    
stad Kortrijk.. 
- Bezinningsmoment met medewerking van het koor “Ypres Male Voices”. 
- Naam afroeping - per naam wordt er ten teken van vrede en vrijheid een vredesduif gelost. 
- Last Post. 
- Bloemenhulde -Te Velde. 
- Europese en Nationale Hymne.        
 
12.00 uur   
- Receptie in het Historisch Stadhuis aangeboden door het stadsbestuur Kortrijk. 
 

Wij zouden het ten zeerste op prijs stellen U te mogen verwelkomen op deze plechtigheid. 
Bloemen aanleveren graag vóór 10.15 uur.  
 
Voorzitter herdenkingscomité   Geneesheer kolonel Paul Van Neste     Herdenkings Comité                                                                                                                                                               
Raymond Holvoet                      Nationaal voorzitter ANPCV                   Van Haezendonck Fred 
Beverlaai 31- 8500 Kortrijk             Vercaemer Freddy                                                                                    
Gsm 0475-283.287                                                                                                    Otté Bert 
@ holvoet.raymond@telenet.be                          Vindevogel Marc	
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VETERANENDAG   7  april  2018 
 
Op deze dag worden alle veteranen herdacht die gesneuveld zijn na de tweede 
wereldoorlog.  
Deze dag werd door onze regering in 1998 gekozen naar aanleiding van de tien vermoorde 
Belgische Paracommando’s in Kigali (Ruwanda) op 7 april 1994. 
Onder een stralende hemel verzamelden wij om 10.45 uur ter hoogte van het stedelijk 
monument in de Jozef II straat aan de St. Petrus en Paulus kerk. 
Regionale Oostende was vertegenwoordigd met vaandel en 13 Paracommando’s versterkt 
met 5 sympathisanten. Vier Paracommando’s van Gent waren speciaal voor dit gebeuren 
overgekomen naar Oostende. Ons respect daarvoor...!! 
Van de overige vaderlandslievende verenigingen van Oostende was de opkomst maar heel 
.. heel pover. Eén vaandel. 
Er waren dan nog wel geteld drie bestuursleden en één burger die zich naast ons peloton 
hadden opgesteld. 
Verder waren aanwezig, het stadsbestuur met de burgemeester Johan Vande Lanotte, 
Schepen Martine Lasafre en de plaatscommandant. 
Bloemen werden gelegd door het stadsbestuur, de plaatscommandant en de regionale 
Oostende. 
Schijnbaar worden de veteranen van de andere afdelingen vergeten ... !? 
De plechtigheid werd in ons lokaal afgesloten met een drink. 
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Wereldnieuws		:	1978	
Vlug even een rustige zetel opzoeken in onze tv zaal van de 21Cie van het 1Bn Para te 
Diest. Het doet deugd tot rust te komen na een intensieve fysieke dag in en rond onze 
citadel. We zitten met een 6 tal pelotons kameraden voor de buis.  
Onze CSM, 1SM Callens ( den Berre ) zit ook bij ons. Hij heeft weekdienst.  
Het BRT nieuws van woensdag 17 mei ( 1978 ) start. We volgen reeds enkele dagen de 
bloedige  situatie in Zaïre ( ex  Congo ) op. 
Er wordt gemeld dat er vele slachtoffers onder de Europeanen en de burgerbevolking 
zouden zijn te Kolwezi in de provincie Shaba. 
“ Mannen, dit zou wel eens voor ons kunnen zijn “ zegt den Berre. Als reeds 2 jaar 
gebrevetteerde Paracommando’s ( tijdelijke vrijwilligers ) springen we recht en begeven 
ons naar de kamer. “ He mannen, het wordt misschien Zaïre voor ons ! “  Spontaan 
beginnen we alles klaar te leggen zonder dat we een bevel gekregen hebben. Als “ Den 
Berre “ het zegt zal dit wel zo zijn. Rond 23.00h kruipen we onder de dekens doch liggen 
nog lang na te praten. Plots vliegt de deur open, de sergeant van dag staat in de deur en 
wijst naar mij “ BOSTYN , chauffeur ? ” , meekomen ! Als een veer uit m’n bed, kleren 
aan en in looppas naar de MT ( dienst transport in de kazerne ). Daar moeten we in allerijl 
onze Unimogs ( vrachtwagens ) klaarmaken voor vertrek en in colonne plaatsen. Binnen 
het half uur rijden we met zo’n 12 voertuigen de kazerne buiten richting Leopoldsburg. 
Het is al na middernacht als we aankomen in het munitiedepot. Daar worden we reeds 
opgewacht door het plaatselijk personeel. Wat een nerveuze bedoening, tientallen kisten 
munitie, HAFLA’s, LAW’s en granaten worden op de vrachtwagens geladen. Terug in 
colonne naar Diest. Het is al laat in de nacht ( bijna morgen ) als ik terug mijn bed kan 
opzoeken. Slapen zal voor een andere keer zijn. We liggen nerveus in ons bed op de reveil 
te wachten. 
Donderdag 18 mei: 
De “ Living outs “ komen binnen. Zij zijn deze morgen in allerijl thuis opgeroepen met 
het bevel om onmiddellijk hun eenheid te vervoegen. 
We kunnen niet meer naar huis bellen, de telefooncel werd afgesloten en gsm bestond 
nog niet. Het ganse bataljon staat paraat. Om 14.15h vertrekken we met lijnbussen ( 
stadsbussen ) en onze colonne vrachtwagens richting Melsbroek waar we rond 15.00h 
aankomen. Op de tarmac is het een drukte van jewelste. Overal para en commando 
mutsen. Dit is menens, mannen. Aaai, verdomme ! Die inspuiting ( tropische ziekten ) 
doet geen deugd. De medische dienst heeft de handen vol met de honderden 
paracommando’s medisch klaar te stomen voor deze operatie. Uitdeling materialen, 
groeperen, briefing, vlug een hap eten uit de hand. Stilaan komen er nieuwsgierigen 
achter de draad een glimp opvangen van wat er gaande is op Melsbroek. 
Minister van defensie, Vanden Boeynants komt ons begroeten. 
Er vertrekken reeds enkele C130 Hercules toestellen, volgepropt met materiaal richting 
Afrika. Wij worden ingedeeld per vliegtuig. Om 23.00h laden we ons Sabena burger 
vliegtuig. 
Vrijdag 19 mei 
“ Terug uitladen “, blijkbaar is er geen laadplan voorzien om de vele munitie, wapens en 
persoonlijk materiaal te laden in een burger vliegtuig en willen de piloten niet opstijgen. 
Na veel in en uit laden  krijgen we  om 02.55h eindelijk toestemming te mogen 
vertrekken. Onze eerste stop zal Las Palmas ( Canarische eilanden ) worden. Het is na 
03.00h wanneer we de startbaan onder ons zien verdwijnen. 
Eindelijk kan ik eens mijn ogen sluiten voor een kleine nachtrust. Het vliegtuig zit 
propvol. Als je naar de wc moet, klauter je als een aap over de TAP zakken, berghams en 
kitbags dewelke 2 hoog gestapeld liggen in de middengang. Onvoorstelbaar dat we in de 
lucht blijven hangen. 
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Om 05.55h maken we een tussenlanding op Las Palmas om te tanken. 
Even naar buiten om dan terug om 07.05h op te stijgen richting Afrika ( Kamina te Zaïre ). 
In tegenstelling tot de Fransen ( Legionairs ), krijgen de Belgen geen toestemming het 
Afrikaans continent te mogen overvliegen. Wij moeten onze vluchtroute met een omweg 
verder zetten over de Atlantische Oceaan. Om 13.55h maken we opnieuw een 
tussenlanding in Libreville ( Gabon ). 
Als echte paracommando’s merken we een kleine kantine op nabij ons vliegtuig. Vlug 
even onze dorst gaan lessen. Maar, hoe betalen we ? Geen probleem, met een “ Eerste 
communicantjes “ gezicht maken we de barman wijs dat een briefje van 20 Belgische 
frank net het zelfde is als 20 Franse franken. Voorlopig kunnen we drinken, maar na een 
kwartier werd onze leugen verijdeld. 
Dus biezen pakken naar het vliegtuig. Om 16.30h in een tropische hitte stijgen we op. De 
warmte zit in het vliegtuig .  
Eindelijk landen we om 19.00h op het oude Belgische militaire vliegveld van Kamina in de 
provincie Shaba ( ex Katanga ) te Zaïre. Daar land het ene na het andere vliegtuig uit 
België. Terug uitladen, groeperen, instaleren en diverse briefings. Vliegtuigloodsen 
worden tijdelijk onze nieuwe basis. We vernemen dat de Franse Legionairs net boven  het 
oude vliegveld van Kolwezi zijn afgesprongen om hun operatie Leopard te starten. 
We krijgen onze parachutes, munitie, granaten, rantsoenen en nog veel meer en .. dit 
moet allemaal mee in onze TAP zak en op de man. Even puzzelen. Pas nu beseffen we 
echt dat dit menens wordt en geen manoeuvre als zo velen is. De spanning is te snijden, 
maar we weten dat wij paracommando’s zijn. Dit wordt van ons verwacht. 
De basis zit propvol, overal rode en groene baretten. Hier en daar ook andere militairen 
en burgers. We zijn hier met 1200 militairen, ook medische antennes van de Medische 
Dienst, Luchtmacht personeel ( C 130 ) en Defensie Staff. 
Zaterdag 20 mei: 
01.15h, we krijgen onze eerste briefing van onze pelotonsoverste voor de 
reddingsoperatie met de naam  “ RED  BEAN  of RODE BOON “. Onze bevelhebbers Lt–
Kolonel Depoorter ( Regt. Paracommando ) en Lt- Kolonel/Vlieger BLUME ( 15 Wing 
Luchtmacht ) hebben hun orders en de go gekregen van de Minister ven Defensie Paul 
Vanden Boeynants. 
Het wordt een humanitaire reddingsoperatie. Onze opdracht is het redden van Europese 
burgers (en lokale bevolking) met alle middelen die beschikbaar zijn. Echter mogen we 
niet deelnemen aan de gevechten tussen de militairen van Mobutu ( President van Zaïre ) 
en de rebellen FNLC ( Front Nationale pour la Liberation du Congo, de ex – Kantangese 
gendarmes ). De operatie moet binnen de 72 uren geklaard worden. De Fransen ( Mobutu 
gezind ) maken reeds jacht op de rebellen. Als MAG – bevoorrader binnen de sectie wordt 
ik geladen als een muilezel. Buiten mijn persoonlijk materiaal in mijn TAP zak ( 12 Kg ) en 
mijn  FAL M3 wapen, draag ik nog 18 kg MAG munitie ( 500 kogels of 2 kisten ), 4 
granaten, 2 SMOKE granaten, 110 FAL kogels, de reserve loop voor de MAG en de 
werktrousse. Met 45 kg extra aan mijn lichaam zal ik wel zeker de grond voelen na mijn 
parachute sprong, dacht ik en hopelijk dit zonder breuken. 
Na lessen getrokken te hebben uit het verleden ( Congo 1964 ) besluit Lt-Kol Depoorter 
geen parachute sprong te laten uitvoeren boven Kolwezi met het eventuele gevolg van 
een grote verspreiding van de troepen. We zullen een “ STORMLANDING “ uitvoeren. Wat 
was dat ? Nog nooit van gehoord ! 
We zouden na de landing op het nieuwe vliegveld van Kolwezi, uit een net gestopte C130 
lopen naar de zijkant ( in ons geval de Afrikaanse savanne ), er hergroeperen en in 
stelling gaan terwijl de motoren blijven draaien. Zodoende kan het toestel leeg 
onmiddellijk weer  opstijgen om plaats te maken voor de volgende C130 “ Stormlanding “.  
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Acht - C 130 toestellen zullen hun paracommando’s aan de rand van de savanne lozen en 
dit alles in de eerste run naar Kolwezi. Nadien zullen de steun en medische groepen 
componenten volgen. De 21 Cie zullen de eerste toestellen bemannen en zullen de DZ of 
landingsbaan beveiligen.  
03.45h Instijgen in de C-130 toestellen, klaar voor vertrek naar Kolwezi. We stijgen op en 
vliegen in een tactische formatie richting Kolwezi. Hopelijk staan er geen obstakels op de 
landingsbaan. 
04.20h – 20 mei 1978 :  
Landen op het nieuwe vliegveld van Kolwezi. Start van de OPEARTIE RED BEAN ! 
Lopen,… down, oef de stormlanding is goed verlopen, geen schoten of kwetsuren en de 
secties liggen in stelling rond de landingsbaan. Nu wachten op verdere orders. Hier en 
daar zitten kleine groepen Zaïrese para’s, versuft van de strijd van de vorige dagen. Ze 
hebben vele wapenbroeders verloren. Wij moeten Kolwezi zo snel mogelijk vervoegen. 
Deze 8 km lange baan door de savanne  naar de stad zal gebeuren in een versnelde mars. 
Dit wordt zweten. “ BOSTYN “ , ja CSM ? , uw veiligheid van uw wapen AF verdomme, we 
zijn niet op oefening ! ( routine zeker ? ).  
Om 08.00h bereiken we de stad. Het is een echte spookstad en we ruiken de dood, 
rottend vlees ! We zien de eerste tekenen van geweld en de moordpartijen. Overal 
vernielingen, vele kogelhulzen, kapot geschoten wagens en huizen en lijken in verre staat 
van ontbinding door de dagen van hitte. Een stank die je voor de rest van je leven zal 
herinneren en nooit vergeten. De doden lagen daar al van het begin van de week, een 
gevolg van hevige straatgevechten tussen de rebellen en de Zaïrese troepen en tevens ook 
na het contact gisteren met de Franse legionairs. 
Hier en daar horen we nog schoten. De legionairs maken jacht op verdoken 
achtergebleven rebellen die hun uniform hadden gewisseld naar burgerkledij. We 
infiltreren verder door ons deel van de stad. Het 3 Bn Para Tielen heeft een ander 
stadsdeel gekregen om te zuiveren. Plots zien we Franse legionairs en wordt er overlegd 
om verder te infiltreren. Beurtelings “ haasje over “ en elkaar dekking gevend vorderen 
we gestaag. Echter hebben we verschillende taken gekregen van onze oversten en is er 
geen sprake van samenwerking. Maar veiligheid eerst ! De ganse dag zoeken we verborgen 
en achtergebleven Europeanen en vluchtelingen (locale bevolking). Onze Franstalige 
wapenbroeders van de Cie ATK moeten zelfs in het Nederlands roepen dat wij Belgen zijn. 
Dit om de evacués te waarschuwen dat wij hen komen evacueren daar het Frans door alle 
partijen werd gesproken. Indien ze dit wel willen, want niemand werd verplicht met ons 
mee te komen . 
Dit gaat de ganse dag door. Mijn MAG schutter( Sdt De Groof Fred ) en ikzelf  krijgen de 
opdracht een stelling in te nemen in een kleine greppel aan een kruispunt om een beter 
overzicht te hebben als we plots schoten horen van wegrennende in burger verklede 
rebellen. DIEP gaan we, wanneer dichtbij 3 kogels net boven ons hoofd in de aanpalende 
muur kletsen. Oef ! Niemand gewond. De rebellen ontsnappen in de brousse. 
In een buitenwijk maken we ons klaar om een nachtelijke stelling in te nemen rond een 
huis. Autowrakken en tuinstenen zullen onze veilige borstwering voor de nacht worden. 
Op enkele meters van ons liggen rottende lijken die een prooi worden voor de 
verhongerde honden. 
Enkele keren moeten we met de bajonet op het wapen aanvallende honden verjagen van 
onze stelling. De spanning is te snijden en weeral heel weinig slaap. 
Zondag 21 mei: 
Om 07.00h trekken we terug uit de stad na afgelost te zijn door de mannen van 3 Para.  
09.00h, op de terugweg naar het vliegveld van Kolwezi nemen we buiten de stad een 
nieuwe stellig in bij de spoorweg. We zitten op amper 50 meter van een Zaïrese stelling. 
Waakzaamheid geblazen. 11.50h, we vertrekken met 3 man op patrouille ter versterking 
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op de baan om de evacuatie van de burgers te beveiligen. Tijdens deze patrouille vind ik 
enkele kippeneieren, meenemen voor straks. Die zullen smaken! 
13.50h, Einde patrouille na aflossing. Nu even eten. Verdomme rotte eieren ! Dan maar 
weer het   C-rantsoen. 
15.00h, langs onze stelling aan de baan passeren een groep terugkerende zwarte burgers 
met hun hebben en houden. Mobutu had namelijk de evacuatie van de lokale bevolking 
van Kolwezi verboden en ze dienden terug hun huizen te bewonen. Amper 200m voorbij 
onze stelling worden ze door de FAZ ( Zaïrese para’s ) tegengehouden, ruw beroofd en 
doodgeschoten. Groot alarm bij ons, alles opgespannen en schietensklaar ! Onze 
pelotonscommandant verbied de FAZ zulke praktijken en maakt hen duidelijk dat wij bij 
herhaling het vuur op hen zouden openen. 
Alles wordt weer rustig. Nadien zouden ze veel discreter hetzelfde gedaan hebben, doch 
nu met de bajonet om zichzelf niet te verraden. Later vonden we de vermoorde zwarten. 
16.00h, we verlaten onze stelling om samen met de 11° Cie. , de 13°  Cie. en de Staf van 
1 Bn Para terug naar de stad te gaan. We zullen met het bataljon een nachtstelling 
innemen aan de rand van de stad. Het nieuwe in aanbouw zijnde kerkhof van Kolwezi 
omringd met een aarden wal van 3 meter hoog zal een goede borstwering zijn tegen 
eventuele aanvallen. Hopelijk wordt dit niet ons kerkhof ? 
19.30h, De FAZ, goed bewapend, vertrekken in vrachtwagens naar de stad om hun woede 
te koelen op de lokale bevolking. De eeuwige clanstrijd tussen de zwarte bevolking. De 
ganse nacht  horen we schoten en gaan de plunderingen (op de terug gekeerde bevolking ), 
verkrachtingen en executies door. Wij als Belgen mogen niet tussen komen daar wij geen 
mandaat hebben voor dit. 
Maandag 22 mei: 
01.00h, ik doe mijn wachtbeurt op de borstwering samen met soldaat Adriaenssens ( den 
Adri ). Shit !!...krijgen we een infiltratie ? We zien 3 soldaten naderen in de brousse. 
Sergeant Brans en Lt Liberloo worden er bij geroepen met de infrarood kijker. Loos alarm, 
het zijn drie kleine bomen in de savanne. De vermoeidheid zeker.. 
04.00h, algemeen wekken. Om 05.00h vertrekken we terug naar onze eerdere stelling 
langs de baan naar het vliegveld. Daar geven we dekking aan de laatste aftocht van de 
evacués en onze terugkerende Belgische paracommando compagnies richting vliegveld 
Kolwezi. 
10.15h, onze compagnie ( 21°Cie. ) trekt zich te voet als laatste terug richting vliegveld. 
Onderweg stuiten we op vermoorde zwarten ( vrouwen, mannen en kinderen ), resultaat 
van nachtelijke afrekeningen door de FAZ soldaten. 11.15h, aankomst op het vliegveld. 
Na een korte briefing van Kol. Depoorter, bevelhebber van “ Operation Red Bean “ 
vertrekken we met de laatste ( 16 ° vlucht ) C-130 uit Kolwezi, richting basis Kamina ( 
Shaba ). Einde van Operatie Red Bean die geklaard werd in 55 uren waarbij 2034 blanken 
geëvacueerd werden naar Kamina met aansluiting naar Brussel of Parijs. 
Aangekomen te Kamina dienen we de operationele dotatie munitie in te leveren buiten 
een kleine dotatie ter verdediging van onze ( nieuwe ) basis. We krijgen voor onze 
compagnie een vliegtuigloods toegewezen als tijdelijk nieuw onderkomen. Dit in 
afwachting van nieuwe orders. 
Het gros van de troepen zullen binnen enkele dagen België terug vervoegen. 
Wij  als 21°cie. blijven nog ter plaatse tot 14 juni als “ Peace keeping force “ in Shaba.  
 
Dagboek van een soldaat Paracommando : Sdt /TV  BOSTYN Jan, R21627, 21 Cie, 1 Plt,  
1 Bn Para Diest. leeftijd  20 jaar. Nu 40 jaar later is de wonde nog steeds niet volledig 
geheeld,  maar met trots op onze reddingsactie van destijds… 
 
Groeten Jan, jullie SEC. 
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PARA	Commando	Vriendenkring	Oostende	Kust	en	Hinterland	
	

Beste vrienden van de club, teneinde mee te gaan met de tijd, hebben wij met toelating 
en in samenwerking van het bestuur, een Facebook groep aangemaakt voor de Para 
Commando Vriendenkring Oostende Kust en Hinterland.  
Deze groep heeft niet de bedoeling competitie aan te gaan met de website van de club, 
maar heeft de bedoeling een bijkomend informatiepunt te zijn voor de leden die 
beschikken over een Facebook account.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het volstaat om in de zoekbalk, links bovenaan, de titel van de groepspagina:  Para 
Commando Vriendenkring Oostende Kust en Hinterland in te tikken. U zal gevraagd 
worden om lid te worden van de groep.  
Na goedkeuring van de beheerders zal uw lidmaatschap aanvaard worden en kan U 
terecht op de pagina. Het is de bedoeling om de laatste nieuwtjes zeer snel te 
verspreiden via de Facebook groep. Mochten er problemen zijn bij de aanmelding voor de 
groep kan er een mail gestuurd worden naar birdm@pandora.be ; wij zullen dan bekijken 
hoe we kunnen helpen voor de registratie in de groep op FB. 
Het is de bedoeling om deze groep ‘gesloten’ te houden, enkel leden van de club 
Oostende kunnen er lid worden, eventueel leden van andere ANPCV’s, na goedkeuring 
door het bestuur, kwestie van informatie onderling te kunnen delen.  
Hopende jullie hiermee van dienst te zijn, met vriendelijke groeten. 
 

Marc Vindevogel 
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Vrijdag 3 augustus 2018 
 
  
 
 
 
 
ANPCV Oostende vult ook dit jaar in samenwerking met Viamundi een reis ~ daguitstap in. 
Zoals de eerste twee edities zal opnieuw “ La Douce France “ ons verwelkomen met 
panorama – geschiedenis – leute en een culinaire massage.  
Al de bezoeken tijdens de dag zijn toegankelijk voor jong en oud en zijn safe. 
We hopen onze 2 vertrouwde hostessen “ Sofie & Anja “ aan boord te hebben.  
 
Tijdens de heenreis genieten we tijdens een tussenstop van een ontbijt.  
 
Onze eerste halte wordt de glas en kristalfabriek van Arques. We ontdekken er de 
geheimen van schitterende glasontwerpen en kristal waarbij een gids ons doorheen dit 
internationaal bedrijf op sleeptouw neemt terwijl de machines de gloeiend hete 
glasdruppels omvormen tot ingepakte producten met de unieke eigenschappen van Cristal 
d’Arques.  
Vooraleer we onze tweede hoofdbestemming bereiken, … , ‘tja wat zou een daguitstap 
van ANPCV Oostende betekenen zonder een militair kantje … , genieten we van het 
culinaire gedeelte – 3 gangen menu. 
Neen, dit jaar géén herhaling van Zeeuwse gekookte schoenzool en fake mosselen.  
 
Ons tweede objectief wordt “ La Coupole “, het bolwerk van WO II op een boogscheut van 
Saint – Omer. Het door dwangarbeiders immens complex gebouwd voor opslagruimte en 
lanceerbasis voor + vijfhonderd V2-raketten. De herinnering aan WO II wordt doorheen de 
twee onderwerpen “ De nieuwe wapens V1 en V2 “ en “ Noord-Frankrijk in Duitse handen 
“  met veel impact tot leven gebracht. 
 
Praktisch : 
Plaats van vertrek en aankomst : Clublokaal ANPCV Oostende 07.30 Hr. ~  20.00 Hr. 
Rendez-vous en vertrek aan het clublokaal om 07.30 h stipt ! 
Maximum aantal deelnemers 58 en dit volgens data inschrijving en betaling.  
De geplande datum voor deze ALL IN  reis : vrijdag 3 augustus 2018. 
De kostprijs voor deelname zal voor leden ANPCV Oostende  €55,00 bedragen. 
( Leden : EFF – SYMP – CADET )  Niet Leden betalen €60,00. 
De inschrijving is definitief na betaling via overschrijving op de clubrekening. 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Luc Geerolf, de penningmeester,  
info@paracdo-oostende.be  of sms > 0472 221157 ( niet tijdens werkuren a.u.b. ) 
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Beste	vrienden	ANPCV	Oostende	–	Kust	en	Hinterland.	
Voor	de	derde	maal	organiseert	de	ANPCV	Oostende,	in	samenwerking	met	Raptor	Shooting	Club	
een	schietbeurt	met	reële	wapens	in	de	schietclub	te	Beernem.	
U	krijgt	de	mogelijkheid	om	nog	eens	met	een	echt	wapen	te	vuren,	dit	onder	de	vakkundige	en							
professionele	begeleiding	van	onze	Shooting	/	Range	master	en	effectief	lid	Marc	VINDEVOGEL.	
																																																																					

Programma	:	
	

Voor	wie:		 Enkel	ANPCV	Oostende	leden	[	EFF	-	CAD	(	+	18	jaar	)	-	SYM	]	in	regel	met	het	
lidmaatschap				dat	werd	voldaan	/	betaald	tijdens	het	eerste	trimester	2018.																			
								
Wanneer:	 Zaterdag	9	juni	2018	te	Beernem.	
Waar:		 Schietclub	–	RAPTOR	SHOOTING	CLUB,	Industriepark	Noord	11	te	8730	Beernem	
Schietbeurten:		 Voorafgaande	door	een	“DRY	Training/heropfrissing”.		
																													 Schietbeurten	van	0900h	–	1200h	en	van	1400h	–	1700h.		
Afspraak:	 VM	om	0800h	aan	de	ingang	en/	of	in	de	cafetaria	ploeg	1	
																			 NM	om	1300h	aan	de	ingang	en/of	in	de	cafetaria	ploeg	2	
																									 Wees	op	tijd	!!!	
Prijs:		 15	euro	per	deelnemer	SCHUTTER	

Vooraf	te	betalen	aan	de	Secretaris	Jan	of	aan	de	Penningmeester	Luc	via	
overschrijving.	

Organisatie:		 Raptor	Shooting	Club	(	onder	leiding	van	de	Shootingmaster	Marc	Vindevogel,	
EFF	lid	ANPCV	Oostende	).	Assistentie	door	leden	ANPC	Oostende	en	lid	van	Raptor	Shooting	Club.	
Aantal	deelnemers:	Maximum	24	deelnemers	worden	in	2	ploegen	(	voormiddag	/	namiddag	)	
verdeeld.	
Uitrusting	+	Wapens:	Raptor	Shooting	Club	zorgt	voor	de	wapens,	munitie	en	veiligheidsuitrusting.		
Shootingmaster:	Vindevogel	Marc.	Verantwoordelijk	voor	alle	handelingen,	schietbeurten	en	
wapens.	
Alle	deelnemers	volgen	de	instructies	van	de	shooting	master	(	zo	niet	kans	op	onmiddellijke	
uitsluiting).	
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Inschrijven	en	betaling:	Via	de	secretaris	of	via	de	penningmeester	ANPCV	Oostende	(	
overschrijving	).	
	Einde	inschrijving	strikt	op	vrijdag	1	juni	!	
DE	SCHIETSTAND	IS	ENKEL	TOEGANGKELIJK	IN	AANWEZIGHEID	VAN	DE	SCHOOTINGMASTER	!	
Deelnemers	die	voor	de	eerste	keer	deelnemen	dienen	zich	in	te	schrijven	in	ploeg	1.	
Voormiddag		:		Ploeg	1																																																			Namiddag:		Ploeg	2																																														
	1																																																																																									1		:																															
2		:																																																																																							2		:	
3		:																																																																																							3		:	
4		:																																																																																							4		:	
5		:																																																																																							5		:	
6		:																																																																																							6		:	
7		:																																																																																							7		:	
8		:																																																																																							8		:	
9		:																																																																																							9		:	
10	:																																																																																					10	:	
11	:																																																																																					11	:	
12	:																																																																																					12	:	
	
Inschrijven	is	deelnemen.	Géén	retour	€	na	inschrijving.	
Identiteitskaart	verplicht	bij	te	hebben.	
Er	worden	géén	alcoholische	dranken	verkocht	vóór	en	tijdens	de	schietbeurten.	
	 																																						 	
	 	 SAFETY	FIRST	
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KORPSMAALTIJD  : ANPCV Oostende – Kust en Hinterland  
 
Het bestuur nodigt alle leden van onze paracommando vereniging uit op onze traditionele 
KORPSMAALTIJD en dit samen met hun partner, hun familie of vrienden. 
Het moment bij uitstek om oude wapenbroeders op een andere manier te ontmoeten. 
 

Dit zal doorgaan op   zondag 19 augustus 2018 
 
Plaats:   Feestzaal TEN STUYVER, Stuiverstraat 357 te 8400 Oostende. 
             Nabij het stedelijke kerkhof. Bus stop in de nabijheid.  
	

Aanvang receptie om 1200h met parelwijn of andere dranken met warme en 
koude hapjes. 
 
MENU:  Voorgerecht:    Oostendse visschelp 
														 
													  Hoofdgerecht:  Ardeens varkenshaasje met rode wijn. 
 Warme groentjes & aardappelkroketten.  
 

 Dessert:    Dessertbuffet ( 8 soorten ) + praalgebak 35 jaar ANPCV Oostende 
                            + koffie of thee. 
 

Alle dranken ( géén sterke dranken en zware bieren) inbegrepen tijdens het menu 
tot de koffie. 
Het muzikaal kader wordt verzorgd door Discobar “ The Sixties” en eindigt rond 1730h. 
	
Prijs:	
Leden	ANPCV	Oostende	2018	(	EFF	–	SYM	–	CAD	–	KOR	)	en	partner:		40	euro	per	persoon.	
Niet	leden	(	familie	niet	partner,	vrienden	):		55	euro	per	persoon.	
 

Inschrijven is betalen en dient te gebeuren door storting op de clubrekening: 
 
Rekening nr.: BE 78 0001 4934 0186  
Begunstigde: ANPCV – Oostende 
                     Dr.L.Colensstraat, 8 -  8400 Oostende 
Vermelding:  Korpsmaaltijd 2018 + namen + aantal personen. 
	
UITERSTE datum van ontvangst betaling:  VRIJDAG 10 augustus 2018. 
Personen die familie of vrienden inschrijven moeten alle namen opgeven aan het 
bestuur met de vermelding van lidmaatschap of verwantschap. 
Het siert onze Paracommando club door samenhorigheid. 
We maken er een fijn feest van onder wapenbroeders en hopen jullie allen te kunnen 
begroeten op ons gezellig samenzijn. 
 

Het bestuur. 
	
	
	
	
 



 
 

 
 
 
Mei  05 SAS-SOE Kortrijk 
   06 V-dag Oostende 
   12 Red Bean Mars te Oostende 
   18 Eerste sprongdag + Grondtraining te Schaffen 
   31 Eerste Klimdag te March-Les-Dames 
 
 
Juni  16 Herdenking Sluizen te Menen 
   22 2de Sprongdag te Schaffen 
 
 
Juli  21 Nationale Feestdag 
    
 
Augustus 03 Daguitstap  
   19 Korpsmaaltijd 
 
 
September 21 ANPCV Alternatieve Eerste Sprongdag 
   27 2de Klimdag te March-Les-Dames 
   ??? Najaarsoefening 
 
 
Oktober 05 Sint-Michaël Feest te Brussel 
   12 ANPCV Alternatieve 2de Sprongdag 
 
 
November 1 Walcheren herdenking bevrijding 
   11 Wapenstilstand Oostende 
   15 Koningsdag 
   30 Smoefelavond 

 
 
December 08 101 ste Airborne Division Historic Walk te Bastogne 
   16 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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