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Woordje van de voorzitter.

Beste Para-Commando’s
Beste sympathisanten,
Gezien de versoepelde omstandigheden laat dit ons toe om ons uitgesteld tijdschriftje
samen te stellen en te verspreiden.
Stilaan worden wij weer losgelaten om ons normaal leven terug op te nemen. Normaal,
zoals voor de Coronapandemie, zal het geruime tijd niet zijn. We moeten ons nog altijd
beschermen en alert zijn om geen besmetting op te lopen. Een hele resem aan
maatregelen dienen wij in acht te nemen waardoor onze normale handelingen en manier
van doen toch op een zekere manier drastisch wordt gewijzigd. Het wordt zelfs zo
verwarrende dat wij niet meer weten wat wel en wat niet kan. We proberen zo in deze
wirwar onze weg te vinden. Wordt dit het nieuwe normale …?
Met de melding van onze regering dat de horeca terug zijn deuren mag openen onder
strikte voorwaarden hebben wij, het bestuur, de mogelijkheid onderzocht om ook ons
clublokaal terug open te stellen voor onze leden.
Na overleg met in acht te nemen van de maatregelen ons opgelegd door de regering
hebben wij beslist van ons lokaal nog gesloten te houden. Eveneens alle activiteiten op te
schorten tot op het einde van augustus.
Ook op Nationaal niveau zijn alle activiteiten geannuleerd.
Op het einde van augustus zullen wij terug een evaluatie maken van het gebeuren en
zullen dan een beslissing nemen voor de komende maanden.
Het bestuur wenst jullie allen veel leesgenot maar bovenal een goede gezondheid.
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Danny Lams
Voorzitter
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Februari 2020 renovatie van ons clublokaal.
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Eind februari, net nog voor de totale lock down, werd gestart met de renovatie /
opfrissing van ons clublokaal – bar. Onder leiding van enkele kritische entrepreneurs
bundelden de vrijwilligers hun, voor het thuisfront dikwijls stiekem verdoken,
vaardigheden en skills. Het resultaat na een week arbeidsintensief klussen mag gewoon
prachtig genoemd worden! Bedankt aan alle vrijwilligers die hier hun steentje hebben
bijgedragen ! Foto’s van deze bewonderenswaardige nieuwe look willen we hier bewust
niet meegeven. Het kan enkel visueel gesmaakt en beleefd worden bij jullie volgend

bezoek aan de club !

Het woordje van de SEC.
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Beste Paracommando’s, Para, Commando, Sympathisanten en Leden.
12 maart 2020 zal wereldwijd voor het leven in ons geheugen gegrift zijn als een zwarte
dag voor de mensheid.
Het dodelijke Coronavirus nestelde zich in onze maatschappij, land, stad, gemeente, gezin,
familie en in onze Paracommando Vriendenkring ANPCV.
Door velen werd dit weggelachen als een klein griepje. Echter wanneer ook bij ons de eerste
coronadoden vielen gaan de ogen open. Virologen werden plots BV’s en werden een dagelijks
zicht op alle mediakanalen. Individueel en collectief beschermings-materiaal ontbreekt
massaal. Velen menen het nodig om snel de hoogstnodige voeding, wc papier en keukenrol te
hamsteren (oude gewoontes van vroeger zeker).
Als gewezen Paracommando, beroepsmilitair of dienstplichtige hebben onze chefs en oversten
van destijds gelukkig alles goed in ons geheugen laten prenten. Dit onder de vorm van NBC
trainingen, alarmfases en discipline. We leefden tenslotte indertijd in de machts- en
prestigestrijd tussen Oost en West, “Koude Oorlog“, met een indirecte maar weliswaar reële
dreiging vanuit het Oostblok ( Warschau Pact ).
In ons militair “Handboek van de Soldaat“ werd van ons verwacht deze inhoud grondig
te kennen. We leerden ons militair “Klaverblad” systeem. Verdediging tegen een N … ucleaire,
B … iologische en C … hemische bedreiging. We leerden onze beschermings-materialen,
middelen, methodes en reflexen kennen en te gebruiken.
Zich beschermen en overleven was (en is) hoofdzakelijk een kwestie van discipline.
Ons gasmasker met de bijhorende NBC kledij behoorde bij onze basisuitrusting en was steeds
bij de hand. Naarmate we ouder werden veranderden de beschermingsmethodes. Militair
zijnde bleef het bij mij steeds in gedachte dat de kans op een microbiologische en toxine
conflict reëel was.
Het gevaar dat deze biologische wapens virussen, bacteriën of schimmels kunnen verspreiden
dewelke zich kunnen vermenigvuldigen in mens, dier of plant is ongehoord monsterachtig.
2020, plots was het daar, dat kleine lelijke virus beestje met al zijn toeters en bellen
en op zijn ideale transportmiddel, jawel … VERSTUIVING (hoesten, niezen of kuchen).
Binnen de kortste keren stond de wereld op z’n kop. We werden in alle stilte aangevallen en
ieder was in paniek. Niet door supermachten of terroristen maar door een heel klein
microscopisch beestje.
Het dodelijke Corona virus of in medische termen : Covid 19. Een woord dat we nog nooit
gehoord hadden buiten de naam van een Mexicaans biermerk “ Corona extra”. Plots konden we
elkaar niet meer op een normale manier begroeten. Geen handdruk, vastpakken, kussen,
knuffelen of een “close” gesprek.
Onze minderheidsregering, geadviseerd door virologen en “ horden experten” legden
ons bewust maatregelen op om strikt te volgen.
“Blijf in u kot en ik meen het hé“ werden Maggie’s gelanceerde geschiedeniswoorden. Een
uitspraak die vele levens heeft mogen redden. ( Het door de redactie ontvangen artikel werd
door mij : Luc Geerolf opnieuw in de tijdschaal herbekeken. Lees : “ adviezen, beslissingen en
timings hebben zeker ook ettelijke levens gekost”).
Maar het is ons wettelijk opgelegd om de maatregelen na te leven willen we nog
een goede oude dag hebben.
Wij, als bestuur, werden eveneens genoodzaakt beslissingen te nemen en onmiddellijk ons
clublokaal en clubbar te sluiten voor onbepaalde tijd en dit in perspectief van de verdere
evolutie van deze corona dreiging, wat zijn naweeën nog zeker zal hebben tot diep in de
zomer.
Door deze werden worden alle clubactiviteiten, samenkomsten, plechtigheden en/of club
bezoeken stopgezet zowel op ANPCV regionaal als op nationaal vlak.
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Eveneens werd door Defensie gemeld dat onmiddellijk tot eind juli geen plechtigheden waar
militairen zouden aan deelnemen werden geannuleerd. Ook de felbegeerde jongeren stages
Para B en Commando B worden verplaatst naar 2021. è www.mil.be
Deze maatregel werd uiteraard opgevolgd door ons nationaal ANPCV bestuur te Brussel.
We werden in ons kot vast gekluisterd voor enkele maanden .
“ Forced by time “ hadden we de tijd om allerlei uitgestelde huisklussen af te (moeten) werken
en de in onze huisbibliotheek, paracommando boeken “opnieuw“ te lezen.
Het was onze taak als RUC bestuur jullie op de hoogte te houden van ons clubgebeuren, wat
dan ook via allerlei kanalen werd uitgevoerd (telefonisch, per post, mail, op de man of via
radio Tam-Tam). Eind mei had het dodelijke virus bij ons reeds de kaap van 9000 slachtoffers
overschreden. Stel je voor : meer dan 11 bataljons Para Commando’s.
Iets om even bij stil te staan.
Uitzonderlijk tijden vroegen uitzonderlijke maatregelen. De eerder gekende maateenheid
binnen de metrische schaal werd vervangen door zijn grotere broer van 1,50 m afstand. Nog
nooit hebben we zoveel maal per dag onze handen met zeep dienen te wassen zodat onze
handen stilaan ad hoc visuele visachtige effecten vertoonden …
en dit alles om dit kleine gevaarlijke beestje op afstand te blijven houden.
We
-

-
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zouden normaal dit normaal hebben kunnen beleven in clubverband :
De officiële opening en inhuldiging van onze gerenoveerde club/bar inkleuren.
Iedere zondagvoormiddag ons clubbiertje onder wapenbroeders laten smaken.
Onze plechtigheid + maaltijd Lt. Beauprez in ons lokaal hebben in het bijzijn van onze
Korea veteranen.
Onze “ Veteranen Dag “ plechtigheid te Oostende in eer gehouden hebben.
Deelgenomen hebben aan de ANPCV Nationaal – Last Post plechtigheid te Ieper,
voorafgaande met onze clubuitstap .
Onze eerste Yoga – initiatie les hebben gekregen van een clublid in onze grote club zaal.
Deelgenomen hebben aan de SAS – SOE plechtigheid te Kortrijk.
Deelgenomen hebben aan de V– Dag (Dag van de Bevrijding WW II) te Oostende.
Onze 10° editie / jaarlijkse “Operation Red Bean “ mars - plechtigheid - reünie –en BBQ
hebben georganiseerd en deelgenomen hebben aan de bloemlegging aan het Commando
Monument op de visserskaai.
Oude “buddy’s“ of paracommando vrienden van “toen“ weerzien en omhelzen.
Deelgenomen hebben aan de plechtigheid “Sluizen“ bij de ANPCV Menen.
Een eerste “Kano tocht“ weekend op de IJzer kunnen beleven.
Aan de plechtigheid en optocht te Oostende en/of te Brussel hebben deelgenomen voor
de viering van de Nationale feestdag van ons land.
Afgereisd zijn met defensie naar Londen om deel te nemen aan de jaarlijkse
“ Cenotaaf “ plechtigheid. (graf van de onbekende soldaat te Londen).
Lekker gegeten en gedanst hebben tijdens onze jaarlijkse Korpsmaaltijd in de zaal Ten
Stuyver te Oostende.
Onze jaarlijkse daguitstap – busreis.

Ook niet te vergeten onze deelnames bij andere ANPCV regionalen over gans België.
Helaas dacht het kleine gevaarlijke covidbeestje er anders over.
Maar … als gewezen paracommando, militair, dienstplichtige of sympathisant zijn wij van het
soort die niet rap het hoofd laat hangen en verder zal roeien met de riemen
die we op het huidigste ogenblik hebben. Zeker hier bij ons “an’t zeeetje“.

In het “Woordje van de VZ“ kunnen jullie lezen dat we de situatie zullen herevalueren en
onder voorbehoud een beslissing zullen nemen de club veilig openstellen voor onze leden vanaf
september.
Dit op een veilige en gezonde manier voor alle aanwezigen. Uiteraard beseffen we allemaal dat
wij voor dit kleine beestje de uitverkoren groep zijn en dit gezien onze rijpere leeftijd.
Daarom willen wij nog vele jaren op een gezonde wijze lid zijn van onze fantastische club en
de regels in acht nemen.
Als secretaris en initiatiefnemer van onze jaarlijkse “najaarsoefening“ ben ik reeds volop bezig
met de voorbereidingen. Deze kaartleesoefening zal (memo Covid-19) doorgaan in de maand
oktober (datum wordt asap gemeld) op een “geheime locatie“
in de buurt. We rekenen op jullie deelname !
We hopen jullie allen binnenkort gezond opnieuw te mogen begroeten in onze paracommando
middens.
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Groeten van jullie SEC Jan.
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Spronglijst 16 juli 1971
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“ Gooi nooit iets weg, misschien komt dit later wel eens van pas… “
Inderdaad, de snoodaard die de spronglijst van de ad valvas wegnam om later zijn
herinneringen te documenteren staat hier op de derde plaats ingevuld
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Uittreksel uit het halfmaandelijks tijdschrift voor soldaat en burger
ONZE MACHT nr. 100 van 1 februari 1964
In de onherbergzame Corsicaanse bergen met onze
Belgische Commando’s

DE OPERATIE CORSICA

ANPCV Oostende

(een verslag van reporter M. Fockaert)

7

De operatie, waarvóór u staat, zal hard zijn.
Regen, wind, sneeuw en vermoeienis zullen
gedurende vijf dagen uw deel zijn. U hebt de eer
de eersten te zijn, die deze operatie mee-maken.
Ik heb echter vertrouwen in de goede afloop van
deze onderneming, daar ik uw volharding,
kameraadschap en uithoudings-vermogen ken en
erop reken. Wij vertrekken met 250 en ik maak
er een erezaak van u allen gaaf en gezond naar
België terug te brengen. Wees voorzichtig en veel
geluk.
Met deze woorden beëindigde de Commandant
van het Commando-Bekwamingscentrum van
Marche-les-Dames, majoor Militis, zijn briefing
over de vijdaagse tocht in de Corsicaanse bergen
die de 250 commando’s samen met hun
onderrichters als bekroning van hun opleiding tot
het A-Commandobrevet ’s anderendaags zouden
aanvatten.
Wie het onherbergzame berglandschap van
Corsica met zijn ondoordringbaar maquis, destijds
berucht geworden als veilige schuil-plaats voor tal
van bandietenbenden, kent, weet maar al te goed
dat een tocht in deze streek – al wordt hij dan
nog ondernomen door commando’s en tot in de
puntjes voor-bereid – geen toeristische uitstap is.

16-12-1963
MARCHE-LES-DAMES – MELSBROEK – SOLENZARA-VLIEGVELD
Die
ochtend
stond
het
CommandoBekwamingscentrum te Marche-les-Dames lang
voor zonsopgang op stelten. Majoor Militis had
om 4.30 uur verzameling geblazen. Bepakt met
een 25 kg zware bergham, waarin het eten en
logement voor vijf dagen en nachten geborgen zat,
traden een 250-tal commando’s in volmaakte orde
aan. Er worden weinig woorden verspild. Eenieder
kent zijn taak. Alles verloopt vlug en rond 5.10 uur
zet de colonne vrachtwagens met de commando’s
zich in beweging naar het militair vliegveld van
Melsbroek. Men voelt de spanning bij leiders en
manschappen. Het is deze die eenieder bevangt
alvorens hij een sprong waagt in het onbekende.
Vanavond immers zullen deze mannen bivakkeren
langs de Travo-rivier in de omgeving van Solenzaravliegveld, gelegen aan de voet van een woest
berglandschap.
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Om 8.30 uur stijgen wij op in Melsbroek. Het
wordt een hele expeditie met zeven C-119
toestellen en één DC4 van de 15e Vervoer- en
Verbindingswing.
Deze brengen ons zonder
noemenswaardige incidenten naar Napoleons
Toen majoor Militis en zijn medewerkers voor geboortestreek waar wij om 14.15 uur landen te
enige tijd het besluit namen de opleiding van de Solenzara.
commando’s tot het A-brevet met een vijfdaagse
tocht in Corsica te beëindigen, waren zij zich
hiervan tenvolle bewust. Tijdens twee zorgvuldig
uitgevoerde verkenningen hadden zij het ideaal
decor gevonden voor het eindexamen van hun
commando’s.
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Het plan van de raid die hun mannen geduren-de
vijf dagen en nachten zouden ondernemen was
klaar. Vanuit het vliegveld van Solenzara zouden
zijn vertrekken langs Travo, Solaro (575 m), Tova
(1.801 m), Mufrareccia (1.895 m) naar het
einddoel, de radarinstelling op de Incudineberg
(2.165 m), die zij zouden vernietigen. Een
klauterpartij langs onmoge-lijke ezelwegeltjes en
door het maquis.

Foto: de eerste Belgische
Corsicaanse bodem.

commando’s

op

Hier wordt een minimum tijd verloren en
onmiddellijk trekken wij samen met de
commando’s naar onze pleisterplaats Travo bivak
nr. 1, gelegen op een drietal kilometer van het
vliegveld naast de Travo-rivier.

tonen het doel: de berg Incudine, 2.160 meter
hoog.

Ter plaatse aangekomen is ieders bekommernis
zo vlug mogelijk zijn tent op te slaan, kinderspel
voor een commando, moeilijke karwei echter
voor niet ingewijden. Met een bereidwillige
commando als helper gaat alles vanzelf. Van de
ene beproeving in de andere want na de
huisvesting komt ook de innerlijke mens zijn
rechten opeisen, en wat al acrobatentoeren en
goocheltrukjes erbij te pas komen om op de vaste
alcohol-vuurtjes koffie te zetten en een doos
corned beef te verwarmen is moeilijk te vertellen.
De culinaire bedrevenheid van onze commando’s
zou nochtans menige huismoeder eigenaardig
doen opkijken. Nauwelijks hebben wij de laatste
hapjes binnen van ons prinselijk avondmaal of de
nacht heeft reeds zijn intrede gedaan. Er rest ons
niets anders meer dan in onze slaapzak te
kruipen. Het is 18.15 uur.

17-12-1963
06.00 uur – Stram na een eerste ongewoon lange
en slapeloze nacht tijdens dewelke wij urenlang
hebben liggen luisteren naar de wind (100
km/uur) en de geluiden van het bos. Nooit heeft
een nacht ons zo lang geschenen. Tot overmaat
van ramp schijnt het afbreken van een tent en het
Foto: de commando Padre Deltour (midden) in
bijeenzoeken van al uw spullen in pikdonker niet
gesprek met de heer M. Vittori (links) boswachter
mee te vallen. Na een slok halfwarme koffie en
te Solaro.
een paar harde B 8 beschuiten verzamelen de
pelotons en worden de bevelen uitgedeeld. Aan
de hand van de kaart en van het terrein leggen de
pelotonscommandanten de opdracht uit en
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Foto: onmiddellijk na de ontscheping verlaten de
commando’s het vliegveld van Solenzara met
bestemming bivak nr. 1.

Dit doel zullen de pelotons in drie dagmarsen
moeten bereiken.
Vandaag dienen wij 10
kilometer te vorderen om bivak nr. 2 te bereiken,
dat gelegen is op 500 meter boven de zeespiegel.
De plaats noemt Solaro. Ogenschijnlijk wacht ons
dus een niet al te zware karwei, maar u moet
weten – zoals majoor Militis het trouwens terecht
opmerkte – dat men in deze bergstreek de
afstanden niet in kilometers meet maar in
marsuren en marsdagen. Dit zouden wij vlug
ondervinden. Het was voldoende dat wij daarvoor
de grote weg verlieten om langs de ezelspaden
naar het doel te klimmen. Na twee marsuren op
dit terrein, waar de grootste voorzichtigheid
geboden is, geeft men zich hiervan tenvolle
rekenschap. De eigenlijke sport begint echter pas
op een goede drie kilometer van het bivak want
om daar te geraken moeten wij door het maquis,
een soort oerwoud bestaande uit laagstammige
bomen, struiken, doornstruiken, lianen, enz . . .
Men moet er zich op sommige plaatsen een
doorgang in hakken. Aangekomen op de plaats
van bestemming begint dan weer het liedje van
tent opslaan, eten bereiden en het verzorgen van
de gekwetste handen en voeten. Vermoeid maar
tevreden trekken de “gussen” bij het invallen van
de duisternis hun slaap-zakken dicht.
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18-12-1963
De etappe van vandaag gaat tot aan de berg Tova
gelegen op 1.801 m hoogte, af te leggen afstand ±
5 km. Op 700 meter krijgen wij onze eerste
sneeuwcontacten. Ook de temperatuur is tot het
nulpunt gedaald. Een helikopter van de basis
Solenzara komt ons tijdens de beklimming even
goedendag zeggen en geeft ons meteen een
gevoel van veiligheid. Telkens wij halt houden
benutten wij de kans om het enig mooi landschap
te bewonderen. Reuzendennenappels worden als
souvenir meegenomen.

Foto: alvorens men de voorbehouden kamers in het

Een vijf uur lange klim brengt ons op de plaats Hotel Plein Air te Tova (1.565 m) kan betrekken is het
van waaruit wij de sprong naar de Incudine zullen noodzakelijk eerst het sneeuwtapijt wat op te rollen.
wagen. Vlug wordt de legerplaats klaargemaakt
waarna rond verschillende kampvuren de
vermoeide ledematen worden verwarmd en de
natte uitrusting gedroogd.

Foto: deze tijdens de winter door de herders verlaten
kapel, gelegen op de top van de berg Tova, was in een
handomdraai omgetoverd in het hoofdkwartier van de
expeditie.

En dan beleven wij een enige avond. Rond de
kampvuren zitten de commando’s als krijgers uit
een ver verleden. Zij vermaken zich met het grillige
spel der vlammen en luisteren naar sterke verhalen
van de ouderen.
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Na twee dagen zwaar labeur is deze avond als een
sprookje. Maar mooie liedjes duren nooit lang en
ook deze keer niet. Majoor Militis die radiocontact
had met de basis van Solenzara, laat immers
melden dat men voor de volgende dag zwaar
weder heeft aangekondigd.
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Foto: in de sneeuw is het niet gemakkelijk om het
goede pad te vinden.

19-12-1963
Een druilerige regen begroet ons bij het ontwaken.
Nooit bevonden wij ons in een desolater
landschap. De verkenningspatrouilles die moeten
trachten de Incudine, het doel van de tocht, te
bereiken rukken uit.

Zij blijven voortdurend in radiocontact met de waakzaamheid is geboden. Reeds vroeg in de
commandant van de expeditie.
morgen worden de verschillende dagtaken
Het programma voorziet tal van
10.30 uur – de patrouille-overste aan de verdeeld.
commandant: “Bevinden ons op de berg bewakingsopdrachten en verkenningspatrouilles in
Mufrareccia 1.895 m. Onmogelijk te vorderen, de streek.
sneeuw en ijzel. Over.”

De commandant aan de patrouille-overste:
“Onmiddellijk bivak Tova vervoegen en wachten
op verdere instructies. Out.”
12.00 – Radiocontact met basis Solenzara: “Hallo,
commandant bivak Tova. Kamp onmiddellijk
ontruimen, sneeuwstormen op komst. Over.”
13.00 uur – De afdaling begint onder een
venijnige motregen waardoor deze ten zeerste
bemoeilijkt wordt.
17.20 uur – Aankomst kamp Solaro. De 4 uur
lange afdaling heeft de mannen tot op de bodem
van hun krachten doen putten.
20-12-1963

Een commando, zelfs wanneer hij gedwongen
wordt in zijn kamp te blijven, is daarom niet
inactief. Hier bevindt hij zich trouwens op
vijandelijk terrein en een voortdurende

ANPCV Oostende

Omwille van dit onvoorziene zware weder
bevinden wij ons dus vandaag in ons kamp te
Solaro waar wij normaal pas deze avond hadden
moeten toekomen. Wij hebben dus ongewild een
dagje uitgewonnen. Wie nu zou gaan denken dat
dit een onvoorziene rustdag zou worden voor
onze commando’s heeft zonder de waard, in casu
majoor Militis en zijn onderrichters, gerekend.
Het eind-examen voorziet vijf dagen labeur en dit
zal ook zo zijn.
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Wanneer de avond valt boven het Solaro kamp is
tenslotte toch iedereen tevreden dat het zover is
en dat nog slechts één nacht en één afdaling
langs comfortabele wegen naar de vliegbasis van
Solenzara hen scheidt van het zo begeerde Abrevet. Morgen zullen wij trouwens wat later uit
de veren kruipen, want het wekken is pas
voorzien om 6.00 uur.
Ook hier wacht de toekomstige A-gebrevet-eerde
nog een verrassing. Hij zou trouwens niet Militis
heten, moest hij zijn mannen niet tot op het
laatste ogenblik aan een Spartaanse training
onderwerpen. Majoor Militis weet wat hij van
een commando kan verwachten. Zij moeten
voortdurend bewijzen blijven geven van
paraatheid. Daarom heeft hij besloten om 3.00
uur in de nacht de onschuldige slapers uit
Morpheus’ armen te rukken.

Foto: de Franse kolonel, bevelhebber van de
vliegbasis Solenzara, en de bevelhebber van het
Commando Bekwamingscentrum, schouwen de
commando-onderrichters na de geslaagde Raid op
Corsica.
Tijdens een eenvoudige plechtigheid beloont
majoor Militis zijn mannen.

Uit zijn handen het A-brevet bekomen is voor de
jongens, die voor het eerst door hem als
21-12-1963
commando en niet als soldaat worden aange3.00 – Alarm! Vliegensvlug gebeurt alles. Men sproken, de ware beloning en een hoogtepunt in
wipt uit de slaapzakken en reeds worden de hun jong leven.
tenten opgerold en wordt verzameling geblazen. Bij de commando’s wordt de jonge man de kans
Het is volslagen duister, niemand mort. Er is geboden te tonen dat hij werkelijk tot de elite van
trouwens geen tijd toe. De mannen maken zich de jeugd behoort.
met touwen aan mekaar vast om niemand te
verliezen en volgen blindelings hun leiders. Wat
zal het worden? Men tast letterlijk en figuurlijk in
het duister. Gaan zij terug een paar dagen in het
maquis doorbrengen alvorens het begeerde
brevet te ontvangen? Gaan zij vandaag nog niet
naar huis? Al vragen die in een oogwenk door de
geest flitsen. Maar niemand maakt er zich zorgen
om. Dat is nu eenmaal de commando. Hij is
bereid!

ANPCV Oostende

Zonder te weten waar zijn leider hem voert volgt
hij hem in een blindelings vertrouwen.
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Monte Incudine, of in het Corsicaans Monti Alcudina

Maar na een korte mars bereiken allen tot hun
grote verrassing het vliegveld van Solenzara, waar
de C-119 toestellen van de 15e Wing van onze
Luchtmacht reeds klaar staan om hen naar België
terug te vliegen.
Op de basis worden zij verwelkomd door de
Franse bevelhebber die hen feliciteert voor de in
onmenselijke omstandigheden geslaagde tocht.

Bedankt Noël voor het delen van dit artikel !

Sprong C130 Bty Aie Para - Cdo op DZ Schaffen ~ anno 1982 ~

ANPCV Oostende

Liggend in de deuropening aan port-side, ADC o.r. Van der Maelen Alfons, lid ANPCV
Oostende, om zijn lastige pupillen toch enigszins ergens in de juiste as van de DZ te
droppen. Wat hij zag wordt overduidelijk op de foto (onder).
Eénmaal “ Green on - Go ! “ zien we hem aan het werk, starbord-side bijgestaan door
Jos Lemmens, tevens despatcher van de Bty Aie Para-Cdo.
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LOL
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Op school tijdens de les begrijpend rekenen vraagt de onderwijzeres aan Hendrik :
- “ Hendrik, stel dat er drie vogels op een tak in de boom zitten.
Een jager komt voorbij en vuurt met zijn geweer in hun richting en raakt één vogel.
Hoeveel vogels zitten er dan nu nog op de tak ? “
- “ Géén enkele , omdat de andere nu schrik hebben “ , antwoordt Hendrik.
- Neen Hendrik, dit is een foutief antwoord maar ik hou wel van je manier van denken “
repliceert de juf. “ Kijk Hendrik , het is eigenlijk heel simpel. Drie vogels min één vogel
die dood is, … , dus blijven er nog twee vogels over “, legt de juf spontaan uit.
- Hendrik steekt zijn hand omhoog en vraagt : “ Mevrouw, mag ik u een vraag stellen ? “
- “ Jazeker “ beaamt de juf glimlachend.
- “ …. Wel, stel dat er in het park op een bank drie dames zitten die samen een ijsje eten.
De eerste dame likt aan haar ijsje, de tweede zuigt aan haar haar ijsje en de derde bijt in
haar ijsje. Wie van deze drie dames is getrouwd ? “
- Zeer snel, een beetje heimelijk lachend maar zonder veel nadenken antwoord ze :
“ zij die zuigt “.
- “ Fout “ zegt Hendrik. “ Zij die met een trouwring rond haar vinger, maar ik vind je manier
van denken wel leuk …………….. “
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Men weet dat er in deze vijver geen vis leeft, … , maar toch komt men hier
100% zeker van te zijn ……

om er

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

Cannabis

Cocaïne

Op een dag ontmoet een olifant voor de eerste keer een boa slang.
Geïntrigeerd vraagt hij haar : “ Je bent een raar beest …
Hoe verplaats je je ? Je hebt niet eens benen !
“Nou, het is simpel, ik beweeg me door me te wentelen en te kruipen” antwoord de
slang.
“Ah ok …!” De olifant vertrekt maar nog steeds geïntrigeerd keert hij om en vraagt de
slang : “Pardon, maar hoe slaag je erin jezelf voort te planten ? Je hebt zelfs geen ballen
… “ “Wat ben jij verward, ik leg eieren en heb dus geen ballen nodig” repliceert de
slang.
“Ah ok … !” De olifant vervolgt langzaam zijn weg maar draait zich opnieuw om en gaat
voor de boa zitten en zegt : “ Sorry dat ik je alweer stoor maar hoe voed je dan jezelf ?
Je hebt zelf geen handen ? Geïrriteerd en met minachtende blik antwoord de boa : “ Ik
wikkel mezelf rond mijn snack. Ik open mijn mond heel wijd open en slik mijn prooi
direct op !” De olifant denkt even na, glimlacht en “ Ah ok … als ik alles goed begrepen
heb, je kruipt …, je hebt geen ballen …. en je hebt een grote mond.
Beoefen je niet toevallig politiek ? “

ANPCV Oostende

Ecstasy
Aanslag personenbelasting 2020
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Wall of Fame

Efkes serieus nu, op de volgende pagina’s
vinden we verschillende kameraden terug
dewelke reeds geruime tijd uit ons vizier
waren. Het is onmogelijk voor mij om allen hier te plaatsen anders zou ons clubblad te
dik en te € uitlopen. Wat ik met deze collage betracht is ieder van onze club een gezicht
te geven. De bedoeling is dat we een grote poster (s) maken waarbij ieder zijn plaatsje
krijgt en deze in de club ophangen. Tevens zullen onze leden dewelke geland zijn op hun
laatste DZ ook hier hun plaats innemen. Hebben jullie een mooie foto è stuur me deze
toe. Misschien kunnen sommigen onder jullie me hiermee helpen om deze collage tot een
goed eind resultaat te finishen.
Nieuw emailadres : è pm@paracdo-oostende.be

ANPCV Oostende

edit : luc Geerolf

16

17

ANPCV Oostende

18

ANPCV Oostende

Money !! It’s a crime “ Indertijd een monsterhit van Pink Floyd,
uitgebracht op het album “ Dark Side Of The Moon “ ) ,
was en is nog steeds een waarheid als een koe.
Daar dit jaar onze eerste editie ( april 2020 ) van ons clubblad niet kon
gepubliceerd noch verdeeld worden naar de leden toe wegens ieders
onzichtbare vijand Corona verdween eveneens de “ rappel tot betaling
lidmaatschap 2020 “ van de radar.
Door een onoplettendheid, een vergetelheid of gewoonweg doorheen de Corona Balroom
Blitz is mogelijks de jaarlijkse bijdrage lidmaatschap 2020 door sommigen vergeten.
Uiteraard betekent dit een verlies aan inkomsten voor de vereniging wat op zich niet
onoverkomelijk is, doch wel voor het lid, de leden, hieruit voortvloeiend een gemis met
zich meebrengt aan : verzekering /aansprakelijkheid , het niet verder ontvangen van het
clubblad Nationaal en Regionaal ANPCV, géén dienstanciënniteit ANPCV, tussenkomst
transport, tussenkomst deelneming in …, en andere …
Ik vraag dan ook aan ieder dewelke zijn lidmaatschapskaart 2020 nog niet ontvangen
heeft en alsnog wenst lid te blijven van onze familie deze manco na te zien.

ANPCV Oostende

Lidmaatschap is even levensnoodzakelijk als een reserveparachute.
Penningm. Luc Geerolf
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Sinds het verschijnen van ons laatste clubblad, december 2019, hebben wij helaas weer
goede kameraden moeten loslaten. Eens jonge leeuwen onbevreesd, een gevulde
levensloop getint door sterke rechtvaardigheid, met wilskracht en kameraadschap, altijd
trouw op post. Bedankt voor de kameraadschap en de fijne momenten die we allen met
jullie mochten delen !
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Raoul Van Acker

Erik Verhas

◦ 15/03/1930
† 16/02/2020

◦ 30/08/1942
† 18/06/2020

Najaarsoefening : Corona Kamp 2020 ( vr. 9 < == > za. 10 – zo. 12 oktober )
De PARA-COMMANDO Vriendenkring ANPCV Oostende – Kust en Hinterland, verzamelt zijn troepen
voor de “ Najaarsoefening - Corona Kamp 2020 “ te Oostende (Polders en omstreken). Een allround
kaartleesoefening (16 km ) met overnachtingen met tentenkamp. Deze oefening te land is voor alle
leden van de Paracommando Vriendenkring ANPCV Oostende- Kust en Hinterland ( + genodigden
ANPCV door de organisatie ). Dit voor deelnemers tussen 18 en 80 jaar oud, ( ANPCV Cadetten eveneens
toegelaten ). Ancien paracommando trucs en weetjes en diep verborgen geheugen worden herontdekt
en toegepast tijdens ons veldwerk in de streek.
Dit jaar stellen wij ons bivak op, op een “ secret “ locatie ( Back To Basic - systeem) ergens in de buurt
van Oostende / Klemskerke . Het “ secret “ locatie/adres wordt pas in september bekend gemaakt aan
de deelnemers ). We hopen jullie ter plaatse te mogen verwelkomen op deze oefening. Uiteraard
moeten we de covid- 19, opgelegde maatregelen op het eigenste moment
( handhaving oktober ) opvolgen.

De “GO” voor deze activiteit zal in de maand september gegeven worden.

( Afhankelijk van de evolutie van de Corona – pandemie en de beslissing van het bestuur.)
LOCATIE BIVAK:
In de streek rond Klemskerke stellen wij ons “ secret “ partizanen ~ Corona – kamp op.
Dit op privé terrein en richten gedurende de oefening onze pijlen op “ Back To Basic “.
Wij respecteren het privé terrein en de buurtbewoners ( pricacy - nachtlawaai ).
Nutsvoorzieningen worden door de inrichtende HQ Cie voorzien zoals : water / warm water , werf
wc’s , grote slaaptent ( grote partytent ) en een Kantine tent ( partytent ). Er is GEEN elektriciteit of
koelkast op de bivak ( eigen middelen toegelaten ).
Geen voertuigen toegelaten op het privé terrein ( wagens kunnen rond de bivak op de openbare
weg geparkeerd worden).

Vrijdag 9 okt. :

Aankomst deelnemers en installatie op de bivakplaats vanaf 15.30h.
Deelnemers helpen de slaaptent en kantinetent plaatsen.
Deelnemers mogen in hun eigen tentje slapen op het terrein.
Avondmaal ( eigen middelen ) – openen kantine ( vanaf 1630h / Back To Basic ).
19.00h. Briefing voor de oefening in de kantinetent.
Indeling ploegen van 2 personen ( systeem : Me and my Pal ).
20.00h. Eerste proef per ploeg op de bivakplaats. Nadien gezellig samen
zijn in de kantine ( last call drinks : 22.30h ).

Zaterdag 10 okt.: Ontbijt ( 06.30 h- 07.30h ).
Kaartleesoefening met veldwerk ( start om 08.30h volgens de ploegen ).
Vertrek en aankomst op de bivakplaats.
Kleine opdrachten getint ~ paracommando doorheen het parcours / bivak.
Avond : BBQ op bivakplaats en prijsuitdeling ( vanaf 18.30h).

ANPCV Oostende

PROGRAMMA ( onder voorbehoud ) :
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Zondag 11 okt.:

Ontbijt ( 07.30 – 08.30h ).
Opruimen bivakplaats ( afbreken Slaaptent / Kantine tent door deelnemers)
om 09.00h.
Om 10.30 h volledige ontruiming bivakplaats. Einde oefening 2020.

OVERNACHTING / BIVAK :
We overnachten in tenten ( 1 slaaptent ter beschikking voor de deelnemers ) .
Ieder breng zelf zijn veldbed of luchtmatras ( + persoonlijke kleine tent ) mee.
Er zullen tafels en stoelen aanwezig zijn doch niet voldoende ( eigen zitje /
klapstoel meebrengen is ok).
VOEDING en DRANKEN:
Ieder brengt zijn eigen mee ( KL I ) ~ ( eten: ontbijt beleg zat / zon, lunchpakket,
( kaartleesoefening ) , avondeten ( vrijdag ) , oploskoffie ( no elek. on te bivak ) of
andere). U voorziet / maakt zelf u maaltijd ( eigen inbreng opwarmen ).
De HQ Cie zorgt voor brood, boter, water/warm water + BBQ vlees ( 3 stukken
p/pers.) , groenten, saus en een brandend hot BBQ vuur.
Kantine voorziet in bier en frisdranken ( democratische prijzen : € 1,50 )
Za. 10 okt.: Eigen ontbijt. Warm water en brood/ boter worden door HQ Cie voorzien.
Middagmaal ( eigen lunch pakket ).
Avondmaal : BBQ in bivak . Deelnemers bakken zelf hun vlees.
Zo. 11 okt.: Ontbijt ( zelf meebrengen ). Warm water en brood / boter voorzien.
DEELNEMERSVELD:
Enkel ANPCV leden ( Oostende of genodigden ) met max. van 30 personen kunnen deelnemen ( dit
is onze “ Bubbel “ ). ANPCV leden die er graag bij zouden willen zijn doch niet wensen deel te
nemen aan de oefening, zijn eveneens van harte welkom. Zij kunnen zich altijd nuttig maken door
een helpende hand te geven aan de organisatoren ter plaatse
( sec. Jan verwittigen voordien ).
PRIJS:
In de prijs is inbegrepen ( overnachtingen op privé terrein , BBQ vlees , groenten , sausen , brood/
boter, water en ANPCV Verzekering ).
15,- euro voor leden ANPCV Oostende ( EFF - SYM - CADET ).
18,- euro voor de overige ANPCV leden en genodigden.

ANPCV Oostende

Inschrijvingen zijn enkel geldig na ontvangst / storting op rekening nummer BE78 0001 4934 0186 of
door betaling cash aan de SEC. / Penning. ( ANPCV Oostende – Kust en Hinterland ).
Begunstigde: ANPCV – Oostende
Dr. L.Colensstraat, 8 - 8400 Oostende
Mededeling: Najaarsoefening 2020 + naam + ANPCV regionaleof groep.
Uiterste datum van inschrijving = Dinsdag 29 September 2020
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ALGEMEEN:
- Kledij ( semi camouflage ! of veld kledij met de baret en bottines). Deze oefening is een
ANPCV oefening en FULL smoke of FULL camo kledij is niet toegestaan.
- Materiaal zoals elke para-cdo meeneemt op survival (regenkledij, kompas, touwtjes,
zakmes, zaklamp, EHBO – kit , drinkbus) wordt op de man in een rugzak gedragen.
Dolken of messen mogen NIET zichtbaar gedragen worden.
- Campers/ Mobilhome mogen niet op het terrein ( bivak ) geplaatst worden.
- Sanitaire voorzieningen op de bivakplaats ( werf wc en “ De koe” – waterzak ).
Water Jerrycans ( drinkbaar ) zullen worden voorzien voor de deelnemers.

INFO- Organisatie : ( Noteer tevens deze nieuwe emailadressen v/h bestuur )
BOSTYN JAN secretaris ANPCV Oostende gsm: 0491 25 57 01 ( organisator ): sc@paracdo-oostende.be
GEEROLF LUC penningmeester ANPCV Oostende gsm: 0472 22 11 57:

pm@parcdo-oostende.be

LAMS DANNY voorzitter ANPCV Oostende gsm: 0499 32 77 21:

vz@paracdo-oostende.be

Het bestuur van de ANPCV Oostende – Kust en Hinterland hopen jullie te mogen begroeten op dit
“ Back To Basic “ club evenement.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Drink DE LEKKER BIEREN
Primus – Jupiler – Stella

BVBA BIERHANDEL
Opstaele Franky en zoon

ANPCV Oostende

Brugsesteenweg 47 8450 Bredene (naast Hubo)
Tel. 059 70 18 94
Fax. 059 51 56 85
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Heropening van ons ANPCV Para – Commando
clublokaal Oostende – Kust en Hinterland
Volgens de experten zullen we nog een tijd met het Corona virus “ COVID – 19 “ moeten leven.
Een ganse aanpassing in ons leven. We werden op een brutale manier uit onze comfortzone
gerukt met de woorden : Blijf in uw kot !
We moeten dan ook de opgelegde maatregelen blijven volgen om verdere verspreiding of nieuwe
opflakkeringen van het virus zoveel mogelijk te vermijden, ook al zitten we in een “ Versoepeling “.
We werden gedwongen om op 15 maart ons clublokaal te sluiten, alle clubactiviteiten,
plechtigheden of samenkomsten werden verboden. Even gezellige samen een pint drinken in onze
clubbar werd verboden en deze was pas geschilderd en opgefrist door onze leden.
Wat waren we fier van het eindresultaat.
Na een sluiting van 5 maanden gaan wij een poging ondernemen om veilig en hygiënisch ons
lokaal en bar corona vrij te maken en te houden bij een nieuwe opstart of heropening. Zo kunnen
we als wapenbroeders terug samen komen in onze vertrouwde omgeving : Ons clublokaal!
Waarom starten wij zoveel later met de opening dan de Horeca of andere ANPCV regionalen
horen we jullie al luidop denken. Gezien de gezegende leeftijd van de meerderheid van onze leden
en clubbezoekers, zijn wij genoodzaakt jullie zo goed mogelijk te beschermen tegen de
verspreiding van het virus binnen onze club. Wij komen samen in gesloten ruimtes zonder terras
of in de buitenlucht. Enkel ramen kunnen we openen ter verluchting.
Na de evaluatie van de maanden juli en augustus hopen wij ons lokaal terug te kunnen openen
voor onze leden op zondag 6 september om 10.00h.
Dit zal echter definitief beslist worden op het einde van de maand augustus na overleg met de
werkgroep, onze bardames en de heersende besmettingsgraad.
Toch alvast deze datum in jullie agenda noteren en hopen dat dit zo blijft.
Uiteraard zullen wij bij onze aanwezigheid in de club ,verplicht zijn de opgelegde corona
maatregelen en aanwijzingen van het bestuur en het barpersoneel , probleemloos te volgen. Op
deze manier hebben wij respect voor onze aanwezige wapenbroeders of aanwezigen en geven dit
lelijke corona beest geen 2 de kans.
Gelukkig konden velen van ons met de regel “ Blijf in uw Kot”, toch in contact blijven met de
vrienden en leden via diverse media kanalen ( telefoon, een postkaart, facebook enz.). Een band
die belangrijk is in onze middens. Zeker voor de toekomst.
Hopelijk hebben jullie ,familie en vrienden deze pandemi goed overleefd en kunnen we gezond en
wel elkaar terug zien in de volgende maanden in ons clublokaal. Weliswaar zal het een tijdje niet
meer zoals vroeger kunnen gebeuren.
U merkt op dat onze jaarkalender totaal overhoop ligt door dit virus.
We zullen jullie dan ook op de hoogte houden van de komende toegelaten clubactiviteiten en
plechtigheden .
Who Dares Wins

- United We Conquer - Pluribus Unum -

Never Surrender

Het bestuur van de ANPCV Oostende – Kust en Hinterland

