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Woordje van de voorzitter.

Hier onze laatste tijdschriftje van het jaar 2020. Een jaar dat in ons geheugen zal blijven
als het Coronajaar. Het jaar waar onze fysieke contacten werden verbroken en wij enkel
via sms-jes, telefonisch of via de computer met elkaar hebben kunnen communiceren. Wij
herinneren ons nog de mooie momenten van onze nieuwjaarsreceptie, de wintertocht in
de streek van Nafraiture en de herdenkingsmars van het 82ste Airborne in de omgeving van
La Gleize, maar dan is alles stil gevallen. Al onze voorbereidingen voor volgende
activiteiten en plechtigheden waren helaas vruchteloos. Een hele zware opdoffer was het
zeker voor ons en in het bijzonder voor onze secretaris ‘Jan’ toen de herdenkingsmars
‘Red Bean’ uit noodzaak en voor de algemene gezondheid gecanceld werd. Een volledig
jaar van inspanning en organisatie is verloren gegaan. Men zou kunnen zeggen dat dit kan
gebruikt worden voor de volgende editie. Deels gaat deze vlieger wel op, maar het
leeuwendeel dient over gedaan te worden. Eveneens de derving van inkomsten,
gekoppeld aan dit grote evenement, dienen wij te verteren. Wij laten in elk geval ons
hoofd niet hangen en gaan er voor.
Voor het openen van ons clublokaal zijn het nog steeds sombere vooruitzichten. Zolang de
strenge maatregelen van toepassing zijn is het voor ons onmogelijk op een Corona veilige
manier het lokaal open te stellen. Dit is geen goed nieuws voor ieder van ons die op
zondag de gezelligheid van ons midden wil opzoeken.
Als wij huidig de evolutie van de pandemie bekijken zal de heropening van ons lokaal niet
direct voor de nabije toekomst zijn.
Na de kerstvakantie verwacht ik nog een derde piek. Tegen deze periode zal de tweede
piek (hopelijk) waarschijnlijk zijn dieptepunt hebben bereikt. Mensen zullen zich minder
aan de regels houden. De vakantie breekt aan en met zijn allen op skivakantie waar alle
remmen zullen worden los gegooid met de gevolgen van dien … een derde piek … !!! Ik
hoop van ganser harte dat ik dik verkeerd ben maar we zullen zien.
Buiten al onze beperkingen is het soms hartverscheurend hoe naasten en familieleden
moeten afscheid nemen van overledenen.
Zo ook hebben wij Eric Verhas en Vandierendounck Antoine (Toone) geen waardige
begeleiding kunnen geven naar hun laatste DZ. Iets wat blijft knagen aan ons.
Deze mensen zijn niet gestorven aan Covid-19. Wel weten wij dat er intussen een paar
leden besmet zijn maar voorlopig stellen zij het goed en zijn niet opgenomen in het
ziekenhuis.
Graag zou ik een oproep willen doen om al onze verzorgers, verpleegkundigen en dokters
in gedachten te willen zijn. Ook aan diegenen die onze noodzakelijke winkels open
houden. Ons respect en waardering voor hen ! Niet alleen voor onszelf dienen wij ons aan
de maatregelen te houden maar ook om deze mensen niet te besmetten. Hoe
contradictorisch sommige maatregelen ook zijn, wij voeren ze uit met de meeste
toewijding.
Als laatste zie ik voorlopig geen goede vooruitzichten voor het volgend jaar. Onze
activiteiten zullen zeker nog op een heel laag pitje staan en ons lokaal zal nog een hele
tijd gesloten blijven. Maar ‘Never Surrender ‘, op naar betere tijden !!!
Ik wens jullie allen toch gezellige feestdagen toe en hou het vooral veilig.
Danny Lams
VoorzitterDanny Lams
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Beste vrienden Para-Commando’s,
Beste sympathisanten,
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Corona woordje van SEC.
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oktober 2020
Stilaan glijden we alweer naar het einde van het jaar. Mensen op latere leeftijd hebben de
neiging te zeggen dat de maanden sneller passeren dan vroeger. Mede door deze imaginaire
versnelling lijkt het soms moeilijk om een herinnering exact te plaatsen. Wel, garantie op
factuur dat 2020 een jaar is dat we NOOIT of te NIMMER nog zullen vergeten !
De corona pandemie is dé grote spelbreker voor ieder van ons. Zowel op familiaal, sociaal,
economisch of medisch vlak hebben we allemaal schade geleden door dit lelijke beestje .
Voor sommigen werd het jammerlijk fataal.
De wijsheid, komende uit een kindermond, dat wij als opa en oma ons eigenste kleinkind niet
mogen knuffelen geeft ons stof tot nadenken.
Gedurende de “ lockdown “ en later in onze “ bubbels “ kregen we ruimschoots de gelegenheid
allerlei dingen eens te herschikken, te herbekijken en grondig na te denken over ons verdere
leven.
Gelukkig kunnen we steeds terugblikken op onze mooie voorbije jaren binnen het
paracommando ANPCV clubleven.
Met z’n allen namen we als gewezen paracommando of sympathisant deel aan diverse
clubactiviteiten, plechtigheden, vergaderingen en paracommando evenementen verspreid
over het ganse land. Helaas is 2020 een rampjaar voor de ANPCV Oostende – Kust en
Hinterland.
Covid–19 geeft ons als bestuur alsnog voorlopig geen kans om onze leden op een 100 % veilige
en gezonde manier in het clublokaal te laten samenkomen.
Al was het maar om samen een pint te drinken met onze wapenbroeders van toen. We hadden
nog maar net in het prille voorjaar onze fiere clubbar/ lokaal opgefrist door het te strippen en
te herschilderen. Daarbij kregen we de hulp van onze clubleden. Een dikke proficiat mannen !
Inventief en polyvalent blijven vele clubleden tijdens deze corona oorlog toch met elkaar in
contact via de vele modernere SOE communicatiekanalen van indertijd WO II waar men de
vijand wel visueel kon waarnemen. Gelukkig voor ons nu vangen deze moderne middelen,
gsm, smartphone, internet, telefoon of andere sociale media het gemis aan elkaar deels op.
Groot was mijn verbazing toen leden dewelke actief zijn op facebook het bestuur er op attent
maakten dat onze club naar de buitenwereld toe op verschillende facebook forums in een
slecht daglicht werd gesteld. De donkere wolk die boven ons trok werd veroorzaakt door een,
(gelukkige) attente ontmaskering van de fake profilering en het fake gedrag van een nieuw EFF
clublid.
De vinger aan de pols houden betekende voor ons dat we alle feiten dienden te kennen en
bewezen zagen. Dit heeft uiteraard tijd, inspanningen, tact en diplomatie gevraagd .
Woorden zijn scherper dan messen…….
De persoon in kwestie had zich ingeschreven als een effectief clublid, volwaardig en eervol
gediend destijds. Zijn geloofwaardigheid kwam over als zuiver water bij de bestuursleden.
De gevraagde Para / Commando , A brevetten ( certificaatgetuigen van inzet, volharding en
spirit ) zouden ons later bezorgd worden. Hij werd door iedereen als gelijk ander lid op een
faire en eerlijke manier binnen de club ontvangen waardoor hij zich op een listige manier
nestelde. Dit niet alleen in onze paracommando vereniging, maar ook in de volledige
paracommando familie.
De grootste zonde die je binnen onze familie kan begaan is je profileren als gewezen
volwaardig en eervol gediend paracommando, het valselijk en onterecht dragen van de rode of
groene baret met de hierbij samengaande militaire paracommando brevetten.
Een kaakslag voor allen die deze persoon hun vertrouwen en vriendschap hebben gegeven,
zowel binnen als buiten de paracommando club van Oostende !
Misschien voer voor psychologen die bewezen achten dat pathologische leugenaars geen
schuldgevoel hebben bij hun moeilijk te beheren impulsen.

Wel laat het duidelijk zijn dat we binnen onze paracommando familie het liever houden bij :
“ boerenkool met worst “ nog altijd moet smaken als “ boerenkool met worst “ !
Deze kleine culinaire kanttekening is geen rechtzetting, wel een vast gegeven !
Reeds 10 jaar mocht ik jullie clubsecretaris zijn. Een functie die ik vol trots tot op heden
uitvoer. Ik ben het die jullie lidkaarten jaarlijks en geloofwaardig mag uitschrijven en hoop dit
nog vele jaren te mogen uitvoeren. Echter, vertrouwen is goed maar controle is beter.
Gezien bovenvermelde gebeurtenis ben ik als secretaris nu genoodzaakt het aspect van
“bewijs” strikter en nauwgezetter op te volgen en de puntjes op de “ i “ te plaatsen.
Vanaf heden zal een kandidaat Effectief Lid (Paracommando) éérst een kopij van zijn A– Brevet
(ten) moeten voorleggen aan het bestuur als teken van zijn geloofwaardigheid om lid te
kunnen worden. Bij ontstentenis van deze brevetten zal een getuigenbewijs (fysiek derden)
dienen geleverd en goedgekeurd te worden door het bestuur.
De ongeloofwaardige, maar nog steeds ludieke beeldspraak “ m’n ex heeft in haar Vlaamse
colère of vermeende onschuld m’n brevetten tijdens een decennia geleden papierslag aan de
scouts of giro meegegeven “ is verleden tijd en brute pech.
Misschien kan het ledenaantal voor de komende jaren hierdoor in een mindere mate
aangroeien doch het lidmaatschap moet in wezen een hoofdzaak zijn van “ wederzijds
vertrouwen “ in plaats van een “ grote teleurstelling “.
Zodoende heb ik als SEC onze archieven grondig nagekeken en heb vastgesteld dat velen onder
jullie ons nog geen kopij (op papier) van jullie A -brevetten hebben bezorgd ondanks jullie
reeds vele jaren clublidmaatschap.
Wel werden de nummers van de A–brevetten (door jullie gemeld) op jullie inschrijvingsblad van
destijds vermeld. Daarom vraag ik nu aan ieder EFF lid die dit nog niet gedaan heeft alsnog de
fotokopijen op te sturen via de post of deze persoonlijk aan mij te bezorgen. Echter wil ik geen
brevetten via mail ontvangen (teveel printer werk). Een duplicaat van de brevetten kan nog
steeds aangevraagd worden via de geijkte kanalen, zijnde Marche-Les-Dames of Schaffen.
Wel dient de aanvraag van jullie uit te komen en niet via de club. Hou er tevens rekening mee
dat deze opzoekingen en administratie enige tijd in beslag kan nemen.
Een lijst werd opgesteld met de leden waarvan wij GEEN brevetten in ons bezit hebben.
U kunt mij altijd raadplegen mochten jullie het zelf niet meer zo zeker weten.
Stof tot nadenken mannen !
Tot slot wil ik iedereen danken voor zijn positieve inzet tot het voortbestaan van onze mooie
regionale Paracommando Club Oostende – Kust en Hinterland.
Rotte appelen gooien we zonder medelijden BUITEN onze paracommando familie !
Paracommando groeten,
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De SEC. ANPCV Oostende – Kust en Hinterland.
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Uittreksel uit het halfmaandelijks tijdschrift voor soldaat en burger
ONZE MACHT nr. 95 van 15 november 1963
Indrukwekkende demonstratie
te

Marche-les-Dames
(Amilpress)

ANPCV Oostende

Foto: officieren behorende tot verschillende naties luisteren aandachtig naar het verhaal van de
wachter aan het monument van Koning Albert.

6

Talrijke officieren van de Gezondheidsdienst der Franse, Duitse, Engelse en Belgische Strijdkrachten
hebben op zondag 27 oktober 1963, in het ruwe kader van de rotsen van Marche-les-Dames, onze
Commando’s aan het werk gezien tijdens een oefening in het evacueren van gekwetsten uit dit
onherbergzaam landschap.
De demonstratie bestond uit het beklimmen en afdalen van rotsen, met evacuatie van gekwetsten,
door middel van draagberries en bergharnassen en het oversteken van een ravijn van 80 meter.
Door middel van vlotten met voor de hand zijnde middelen gemaakt, werden draagberries, jeeps en
een ziekenwagen over een waterloop gezet. De geplande evacuatie met helikopter diende afgelast,
daar de helikopter door de dichte mist aan de grond genageld bleef.
Tijdens deze operaties bewezen de Commando’s de grote waarde van hun opleiding.
Het medisch materiaal van de Geneeskundige Compagnie van het Regiment Para werd eveneens
voorgesteld.
Aansluitend bij de demonstratie werd door generaal-majoor geneesheer Geuens aan de voet van de
rots te Marche-les-Dames een bloemenkrans neergelegd.

De Death Ride, die van op een hoogte van 93
meter vertrekt, is geen kinderspelletje.

De verplegers van het regiment Para-Commando
tonen hoe zij een gekwetste de rotsen af helpen.
Twee rubberboten, hout, koorden en
commando’s volstaan om een ambulance met
een gekwetste over te zetten.
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Commandant Militis bewijst het door een
duizelingwekkende afdaling.
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Vrouwen , welke vrouwen … , ONZE vrouwen …!
Ons clubblad is geen echt “ruig “ mannenblad. Het is gewoon een clubblad die door ieder mag
gelezen worden. Maar ….. , al te vaak lezen we “ons“ clubblad en eigenen we onszelf het
geschrevene toe. Echter moeten we eens deze bladzijde met zijn klein literair juweeltje delen met
……
We kennen allemaal wel vrouwen die we bewonderen. Ons lief , onze echtgenote , onze partner,
onze vriendin, …. Omdat we van ze houden, omwille van wat ze doen , omwille van wie ze
zijn, omwille van wat ze voor ons betekenen, omwille van ….., omwille van ….., omwille van
….., omwille van …….., omwille van …….., omwille van ……..,

Ook in de club hebben we jullie moeten missen.

ANPCV Oostende

Laat ons toe met deze virtuele ruiker jullie te bedanken voor een niet aflatende girl spirit !
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Redactioneel meegevend …….
Beste leden, 2020 loopt stilaan naar het einde toe.
November, de maand waar we traditiegetrouw als club altijd talrijk aanwezig zijn op
plechtigheden en herdenkingen zoals Walcheren, Wapenstilstand en Koningsdag. Ondanks de
blijvende dreiging, maar conform de opgelegde veiligheidsmaatregelen, bleven vele
herdenkingsplechtigheden weliswaar in zeer beperkte kring toch doorgaan.
Spijtig genoeg konden we hier en daar maar een enkele keer aanwezig zijn.
Ook in ons hinterland dienden we verstek te geven aan het ‘Remember’ project, een uniek
inspirerend en creatief concept tussen NSB Aartrijke en De Vrije Basisschool ‘De Fonkel’.
Uiteraard, van zodra de toekomst het weer toelaat, zullen we opnieuw 100% present zijn.

We bedanken hierbij de leden die deelnamen aan deze plechtigheden.
We bedanken ook alle leden die contact houden met elkaar.
We bedanken ook de leden die boodschappen voor elkaar uitvoeren.
We bedanken ook de leden die in het struikgewas verscholen hun
opperste best blijven doen voor hun club.
We bedanken ook onze sponsors welke hun bijdrage leveren aan
het behoud van dit clubblad.

Het clubblad rolde dit jaar slechts 2x van de pers. Niettemin zijn we zeer verheugd verscheidene
inzendingen voor publicatie ontvangen te hebben. De lay-out, stijlopmaak, woordenschat en
spelling worden enigszins waar nodig gecorrigeerd en aangepast zonder hierbij de essentie van het
artikel te veranderen. Soms moet een keuze gemaakt worden om een artikel te verplaatsen naar
een volgende editie, maar uitstel is geen afstel !

In ons vorig clubblad, editie 31, werd eerder een blik op de Walll of Fame toegelicht.
Op de volgende vier pagina’s vinden we verschillende kameraden terug dewelke reeds geruime
tijd uit ons vizier waren. Wat we met deze collage betrachten is ieder binnen onze club een
gezicht te geven. De finish zal een grote poster moeten worden waarbij ieder zijn plaatsje krijgt
en waarbij deze poster in de club zal ophangen worden. Tevens zullen onze leden dewelke geland
zijn op hun laatste DZ ook hier hun plaats innemen. Op de poster zal iedere foto hetzelfde
formaat aanmeten. Zoals jullie kunnen zien ontbreken er nog vele kopkes. Misschien zijn
sommigen niet tevreden met de reeds gegunde blik. Misschien willen sommigen dat hun foto
überhaupt niet gepubliceerd wordt.
Geen probleem, na melding zal deze wens gerespecteerd worden.
Hierbij lanceren we nogmaals de oproep. Hebben jullie een mooie foto of wil iemand een andere
foto ? Stuur me deze toe. Zorg voor een duidelijke foto ! Indien géén ICT middelen kun je ook
gewoon de foto toesturen. We bezorgen je deze achteraf terug per post. Alle hulp om deze
collage / poster tot een goed eindresultaat te finishen is welkom.
è pm@paracdo-oostende.be

edit

/ luc Geerolf , Korenbloemstraat 12 , 8210 Veldegem
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Wall of Fame
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###

( graptje hé …… ! )

Een groep dames woonde vrijwillig een seminarie bij met als onderwerp :
" Hoe beleef je een echte romantische relatie met je man ? "
Ze kregen verschillende vragen, zoals :
“Wie van jullie houdt nog steeds van haar man ?
Zonder aarzelen staken alle vrouwen onmiddellijk hun hand op.
Toen werd hun gevraagd :
“ Wanneer was de laatste keer dat u uw man vertelde dat u van hem hield ?
Weifelend reageerden sommigen onder de schare met antwoorden zoals
“ vandaag “, anderen met “ gisteren “ en ..… , enkelingen konden het zich niet
echt meer herinneren .…
Er werd hun vervolgens gevraagd om hun mobiele telefoons boven te halen en de
volgende tekst naar hun echtgenoot te sturen : " I LOVE YOU , schat "
Er werd een kleine pauze van 10 minuten ingelast waarna aan de dames gevraagd
werd om de ontvangen antwoordberichten voor te willen lezen zodat deze konden
opgelijst worden.
Het werd opmerkelijk stiller in de zaal toen een greep uit de meest ontvangen antwoorden
op het scherm verscheen …
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Wie is het ?
Hé, ben je ziek of zo ?
Ja, ik hou ook van jou. Maar wat scheelt er … ?
’t Ja, uuhh, de auto weer gecrasht ?
‘k Zie nie mee wè … , storing …. , onvolledig bericht.
Wat heb je nu verdomme weer gedaan ?
Draai er niet omheen ! Zeg me hoeveel je wilt.
Hallo, ben ik aan het dromen of wat ?
Als je me niet vertelt voor wie dit bericht oorspronkelijk bedoeld was zal het
straks thuis stinken …
Ik dacht dat we hierover een afspraak hadden gemaakt en dat je niet de hele dag
meer zou drinken.
Zeg me niet dat je moeder bij ons komt logeren ...
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Het feit dat de kwal meer dan 650 miljoen jaar heeft overleefd,
wetende dat hij géén hersens heeft, is goed nieuws voor idioten .
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In een kleine provinciestad ontmoeten twee priesters elkaar elke
zondag op de fiets, op weg naar de mis in hun respectievelijke
parochies. Maar op een dag kruist priester Joseph te voet het pad
van zijn confrater priester Antoine. Verbaasd vraagt deze :
- Waar is je fiets vader Joseph ?
- Ze hebben m’n fiets gestolen, antwoordt priester Joseph, en
dit vlak voor de kerk ….
- Dit is godgeklaagd, repliceerde priester Antoine, maar ik heb
een idee om de dief te ontmaskeren ... Op het moment van de
preek citeer je de 10 geboden. Wanneer je bij de passage komt
van " Gij zult niet stelen ", wacht een ogenblik. Observeer dan
aandachtig en bekijk de gelovigen beschuldigend… Het is zeker
dat de dader zichzelf zal aanklagen …
De volgende zondag ontmoeten de twee priesters elkaar weer op
de fiets.
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- Ahaah ! Dus je hebt je fiets terug gevonden vader Joseph ? Je ziet dat mijn idee z’n vruchten
heeft afgeworpen met fluwelen tong aandringend, oppert pater Antoine.
Bah ! …. ’t Ja …..., schalks aarzelend, min of meer, antwoordt pater Joseph.
Het was eigenlijk dankzij de Tien Geboden dat ik, …… , maar toen ik bij " Je zult de vrouw van je
buurman niet begeren ",…. herinnerde ik me plotseling waar ik mijn fiets had achtergelaten !
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Poppy Excercise

23 < == > 25 september 2020

23 september : afspraak op de DZ in Ieper voor een 2 daagse oef met de SFG.
24 september : om 05h45 terug naar Ieper waar we nog een kleine uitleg kregen van de Lt. en de
Kapt. van de SF Groep. Germain en ikzelf waren de eerste die contact dienden te maken met de
SF, die op ons afstevenden met de zodiacs.
Whaw, wat een machtig zicht als je die jongens ziet afkomen.

Ondertussen hadden onze vrienden zich opgesteld om de SF onderweg te beschieten met hun FNC’
(met blankmunitie natuurlijk). Aan de brug gingen we ze onderscheppen doch daar vlogen er
opeens twee F16’s boven ons hoofd om ons uit te schakelen. Militaire pech !
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Terug naar de DZ waar een andere groep zich met de gevangenen opstelde. Ook hier diende
weerstand geboden te worden aan de SF groep.
De 3 gevangenen dewelke bevrijd moesten worden.
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Na uit de zodiacs gedropt te zijn vorderde het team SF in de richting van de fabriek waar de
gevangenen zaten en verdedigd werden door ons. Onderweg na wat storend vuur en contact te
hebben gehad kwamen ze aan bij de fabriek. Reorganisatie, opstelling en overleg. Splitsen van
het team en met veel geduld en overleg werd het terrein meter voor meter uitgekamd.
Eén voor één werden we uitgeschakeld wat toch een paar uren duurde daar het terrein (fabriek)
onze groep een goede consolideerbare stelling bood.

Ook hier vlogen de twee F16’s boven onze hoofden. Voortdurend contact tussen piloot en de
operators was verzekerd. Indrukwekkend hoe ze steeds boven ons bleven cirkelen om ons (de
vijand) dan eventueel met de nodige boordwapens te vernietigen.
De noodzaak van samenwerking werd hier zeer duidelijk nogmaals bewezen !
Na deze leerrijke en gevulde dag reden we voldaan huiswaarts om de volgende morgen zeker
alweer present te zijn.
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25 september : Tezamen met Germain back to Ieper maar nu naar de bunker aan de Kemmelberg.
Na samenkomst werden de taken opnieuw verdeeld. Sommigen moesten zich in het bos rond de
bunker opstellen om de SF groep met de nodige vuurkracht tegen te houden. Na de wapens en
natuurlijk ons lunchpakket te hebben ontvangen was er nog een duidelijke briefing van de Kapt.
Aangaande het scenario van de dag. De veiligheidsregels werden opnieuw doorgenomen en de te
volgen afspraak om onmiddellijk te stoppen en je wapen neer te leggen wanneer je uitgeschakeld
werd.
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Van Clo en ik vertrokken uitgedost met een kogelvrij vest en bewapend richting bunker om er
onze posities in te nemen. Een sinistere omgeving met vrij veel gangen van waaruit wij van plan
waren het de SF operatoren niet gemakkelijk te maken.

In een greppeltje achter een stapel buizen lag ik in positie met als back up mijne copain
verscholen achter een hoek. We hoorden ze naderen (de SF) en na visueel contact barstte de hel
los. Ik vuurde mijn pistool in 2 fasen leeg en werd terzelfdertijd misschien wel 10 tal keren
getroffen. Je voelde duidelijk de inslagen maar door het beschermend kostuum geen greintje
pijn. Mijn buddy was uitgeschakeld als zogenaamd dood. De ambetanterik een beetje uithangend
zei ik dat ik gewond was. Geen probleem voor die mannen, armen op de rug en plastieken
handboeien aan ( dat was lang geleden, lol …).
Me met dwang rechtop helpende en vooruit duwende werd ik asap uitgehoord inzake onze
bezetting. Ik hield me eerder van de domme en antwoordde dat ik niets meer wist dan dat het
complex boven wel verdedigd werd door 35 man (overdrijvend – 15 man in werkelijkheid)
en ik enkel hier de opdracht gekregen had om deze sector te verdedigen.
Ik werd achtergelaten en bewaakt door één operator SF. De opzet van dus 1 man minder om de
aanval in te zetten werd bereikt. “ Zo kon ik hen eens in het oog houden hoe deze gasten de
boel gingen opkuisen. Ik kan maar één ding zeggen, dit zijn “ PROFS “.
Hun voorkennis van het gebouw, hun tactische vordering en hun buddy protection, was mooi om
te zien en leerrijk. Het SF team naderde langzaam maar zeker dichter bij de groep die de
telefoon en de kaartenzaal bewaakten.

Mission completed !
Fight as you train, train as you fight !

ANPCV Oostende

De uitleg van Johan Tytgat was : ik zag plots een grijze camo
broek van achter de deur komen en tegen dat ik de telefoon
goed en wel kon aanraken lag ik al op de grond. Ook de
anderen werden snel overmeesterd.
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Mission completed ! Fight as you train, train as you fight !
Bedankt SF, bedankt ANPCV Menen dat we deze dagen mochten beleven binnen de band of Brothers.

Teksteditie : Noël Maes

Drink DE LEKKER BIEREN
Primus – Jupiler – Stella

BVBA BIERHANDEL
ANPCV Oostende

Opstaele Franky en zoon
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Brugsesteenweg 47 8450 Bredene (naast Hubo)
Tel. 059 70 18 94
Fax. 059 51 56 85

De Belgische deelname aan de operatie in Mali
Inleiding
Sinds 2015 zijn er Belgische troepen in Mali ontplooid om onder de vlag van de Verenigde Naties als
blauwhelm deel te nemen in de operatie die in het Frans ‘Mission Multidimensionnelle Intégrée des
Nations Unies pour la Stabilisation au Mali’ (MINUSMA) noemt. Deze operatie startte al in 2013
nadat de Touareg - rebellen in 2012 (ooit deel uitmakend van en betaald door het leger van
Khadaffi) vanuit het noorden van Mali een groot deel van het land veroverden en door de Fransen
een halt werden toegeroepen. Onmiddellijk daarna besliste de Veiligheidsraad van de Verenigde
Naties om naast de Fransen (die er nu een anti-terreur operatie uitvoeren), ook een stabilisatieopdracht op te starten. In eerste instantie was de opdracht het akkoord van Algiers in het Noorden
te doen naleven, maar in 2018 kreeg MINUSMA een bijkomende opdracht, namelijk de
bescherming van burgers in Centraal-Mali, dat sinds geruime tijd geteisterd wordt door terrorisme.
Ikzelf ontplooide naar Mali als blauwhelm van december 2019 tot augustus 2020 (dus bijna acht
maanden) en werkte er in de staf van de Verenigde Naties. De specificiteit van die functie en
daaraan gekoppeld een aantal anekdotes zullen deel uitmaken van een artikel in een volgende
editie. Dit artikel gaat specifiek over de Belgische deelname in Mali en is een (bijna letterlijke)
vertaling van het artikel dat ik begin dit jaar schreef voor het tijdschrift van de Verenigde Naties.
1. Mali en België: een match

(links vlag van Mali : kleuren van L > R : groen geel rood)

Mali en België hebben veel gemeen : beiden zijn historische kruispunten op een continent, rijk aan
verschillende talen en nationale culturen. België was één van de eerste landen die de onafhankelijkheid van
Mali op 20 juni 1960 erkenden. De samenwerking op het vlak van ontwikkeling is gedurende 30 jaar de kern
van de relaties geweest (met zoals bijvoorbeeld de erg succesvolle fokkerij van de befaamde Moorse Zeboe).
Sinds nu al bijna 10 jaar is de samenwerking intenser geworden door de coöperatie in de domeinen
diplomatie, economie en defensie. Qua militaire samenwerking heeft België bijna vanaf het begin een
significante bijdrage geleverd aan MINUSMA en aan de European Union Training Mission (EUTM) en heeft
België het commando op zich genomen van eerst EUTM en later van MINUSMA.
België is momenteel lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (2019-2020). In de schoot van de
Raad is België een toegewijde voorstander van de terugkeer van vrede en stabiliteit in Mali. Dit wordt ook
vertaald in de schenking van meerdere miljoenen euro’s aan verschillende programma’s (zoals specifieke
steun aan projecten van het Malinese leger), de deelname aan EUTM, EUCAP (opbouwen van capaciteit door
de EU, voornamelijk in het domein van politie en justitie) en specifiek ook MINUSMA vanaf de start van de
operatie. De Belgische inspanningen voor vrede en veiligheid in Mali maken deel uit van de ruimere aanpak
van de Belgische steun aan de Sahel regio.

België heeft de keuze gemaakt om MINUSMA te steunen met innovatieve en slimme capaciteiten in
een poging om tegemoet te komen aan de belangrijke capaciteitstekorten van de VN in MINUSMA.
Als klein land heeft België besloten om heel specifieke en zeldzame capaciteiten te integreren in
grotere contingenten om op deze manier de totaliteit van de middelen en mogelijkheden te
verhogen. De Belgische deelname startte in 2015 met de ontplooiing van ‘Intelligence, Surveillance
and Reconnaissance (ISR)’ en meer bepaald d.m.v. specialisten die in de Duitse ISR compagnie in
GAO werden geïntegreerd en d.m.v. stafofficieren in de inlichtingendivisie van het VNhoofdkwartier. Deze deelname duurt verder tot op de dag van vandaag, dus al meer dan vijf jaar.

ANPCV Oostende

2. Historisch overzicht van de Belgische deelname aan MINUSMA
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Van april 2017 tot oktober 2018 heeft de Belgische Generaal-Majoor DECONINCK gedurende 18
maanden de MINUSMA strijdkrachten bevolen.

Tijdens zijn leiderschap was GenMaj DECONINCK een voorvechter van
het aanpassen van de opdracht in termen van bescherming, aantallen,
materiaal, training en ‘mindset’. Hij heeft zijn mantra van tijdens zijn
periode als Commandant van de Belgische Landstrijdkrachten ook daar
toegepast: prestaties als het product van personeel x training x uitrusting x
mindset.

Van mei 2018 tot mei 2019 kon MINUSMA rekenen op de
steun van een Belgische C-130 voor het transport in het
theater (dus in Mali zelf) als deel van de multinationale
luchttransporteenheid.
De ervaring van de Belgische C-130 bemanningen uit vorige
opdrachten maakte van hen een zeer valabele aanwinst om
te opereren in zeer moeilijke veiligheids- en klimatologische
omstandigheden en elke mogelijke
opdracht uit te voeren.

equipment x mindset.

Van maart tot juli 2018 werden twee Belgische
NH-90 middenklasse helikopters ingezet voor
tactisch transport en medische evacuatie en
deze helikopters maakten deel uit van het
multinationale helikopter detachement in GAO.
Dankzij hun flexibiliteit hebben de bemanningen
een grote bijdrage geleverd aan de versterking
van de medische luchtsteun voor de operaties
van MINUSMA en FAMa (het Malinese leger).

ANPCV Oostende

3. Huidige Belgische deelname aan MINUSMA
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België ontplooit sinds het begin van november 2018 een multi-sensor peloton, een mobiel medisch
team, een team civiel-militaire samenwerking (CIMIC), een commando cel en individuele
versterkingen - naast een steun (lees logistieke) eenheid - als onderdeel van de door de Duitsers
geleide Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Task Force in GAO. Het multi-sensor peloton
en het mobiele medische team zijn ontplooid onder VN-mandaat terwijl het andere personeel
beschouwd word als nationale steunelementen (en dus geen deel uitmaken van de
personeelsenveloppe van de VN en m.a.w. door België moeten worden betaald).

België stuurt ook mobiele training teams naar GAO om
doelgerichte opleidingen te geven aan de andere militairen van
MINUSMA (die uit verschillende landen komen). De Belgische
trainingsteams focussen op medische training en op tactische
training (schieten, gevechtsdrills, counter-Improvised Explosive
Device (IED) procedures en tactieken tot op compagnie niveau).
Zij bieden een trainingsprogramma aan dat rekening houdt met
de noden van ieder respectievelijk contingent.

ANPCV Oostende

Het Belgisch contingent in GAO bestaat uit ongeveer 80 militairen. Het multi-sensor peloton is een
onderdeel van de ogen en oren van de militaire commandant van de VN en is dus in nauw contact
met de bevolking om hen gerust te stellen en te zoeken naar pertinente informatie om zodoende de
inspanningen van de militairen beter te kunnen oriënteren. Het Belgische peloton was in januari
tweemaal het slachtoffer van een IED (bermbom) aanslag. Dankzij de zeer goede bescherming van
de voertuigen en de professionele training van de militairen zijn er geen doden gevallen.
Ik vertel daar wat meer over in een volgende editie.
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Een nationaal steunelement in Bamako steunt
niet enkel de bijdrage van België aan MINUSMA,
maar ook de Belgischebijdrages aan EUTM,
de Belgische ambassade en andere Belgische
actoren die in Mali aanwezig zijn.
Hun taken en verantwoordelijkheden zijn
zeer ruim en verschillend.

België blijft ook verder haar ervaring aan het hoofdkwartier van MINUSMA aanbieden, in het
bijzonder in het domein van inlichtingen, door middel van Militaire Stafofficieren. Op het hoogste
niveau van MINUSMA is één van die functies de analyse van centraal Mali in het Joint Mission
Analysis Center (JMAC). Ikzelf heb deze functie gedurende bijna acht maanden ingevuld. Daarnaast
was ik ook Belgische Senior National Representative (SNR). In die hoedanigheid de hoogste
verantwoordelijke voor België in MINUSMA en de link tussen het tactisch detachement, de staf in
Brussel, de militaire staf van MINUSMA in Mali en het VN hoofdkwartier in New York.

ANPCV Oostende

De andere Belgische stafofficieren vormen het Counter Improvised Explosive Devices (C-IED) bureau
in de militaire staf van MINUSMA. Afkomstig vanuit de Belgische ontmijningsdienst DOVO gebruiken
ze hun technische kennis en ervaringen van het terrein om het begrip over de IED-dreiging in Mali
te verbeteren. Deze dreiging blijft één van de belangrijkste en veroorzaakt niet alleen bij de
blauwhelmen slachtoffers, maar ook bij de Malinese veiligheidstroepen en bij de Malinese
bevolking. Door nauw samen te werken met andere organisaties leveren zij talloze producten die de
algemene kennis, inzichten en bescherming van de troepen verbeteren.
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Artikel geschreven door LtKol Wim DENOLF

Beste leden,
2020 hoeft van mij geen groot betoog meer …..
Wie wat te zeggen had heeft het reeds gezegd of zou dit toch reeds
moeten uitgesproken hebben. Eerlijk gezegd heb ik als penningmeester
een “ lui “ jaar gehad. Misschien aangenaam voor een bepaalde tijdspanne
doch nu het einde van 2020 in zicht kom dien ik mij te focussen om jullie allemaal weer op de
spronglijst te kunnen plaatsen voor de lichting 2021.
Als club rekenen we niet enkel alleen op jullie lidmaatschap maar hopen uiteraard op jullie
aanwezigheid voor een opnieuw gevulde jaarkalender met vertrouwde plechtigheden, maaltijden,
gezellige samenkomsten, een reisje en tal van “ herinner je ze nog …. “
Zeer zeker zal de kalender, en dit toch zeker in de aanvang van 2021, afhankelijk zijn van het
Covid – 19 draaiboek.
Ook ik als penningmeester leef met jullie kameraden en met jullie families mee.
Zorg voor jezelf en zorg voor elkaar ! Schrijf elkaar eens aan, bel eens iemand op het
onverwachte op, vertel een joke of haal een anekdote op, … , het zal deugd doen !
Zoals ieder jaar herhaal ik hier mijn enige poëzietalent ….

Laat géén geschiedenis vervliegen …
Rood of groen nog niet betaald? …
Uw lidgeld moet geschieden …
Niet vergeten, ’t is nog niet te laat …
ANPCV Oostende, Kust & Hinterland bedankt jullie hierbij voor jullie lidmaatschap van het
voorbije jaar.
We hopen dan ook uiteraard jullie lidmaatschap in 2021 opnieuw voltallig te kunnen aanvinken.
Lidgelden 2021:

Effectief: € 20,00 ~ Sympathisant : € 30,00 ~ Cadet : € 7,50

Steunen :

Steunend ( Lid zonder tussenkomst of tegemoetkoming ) : € 5,00

Gelieve uw lidgeld te willen overschrijven op de clubrekening: ANPCV Oostende :
BE78 0001 4934 0186 met vermelding van Naam + Vnaam, soort lidmaatschap + 2021.
Niet-leden, steunend lid - familie en/of vrienden kunnen geen aanspraak maken op één
of ander voorrecht of reductie bij deelname aan een evenement tenzij anders vermeld.
Nemen niet-leden en/of steunende leden geregeld deel aan een activiteit is het hierbij misschien
beter aangewezen zich lid te maken als sympathisant lid om aldus evenzeer van al deze profits
te kunnen genieten.
De lidkaarten 2021 zullen in het geval dat we nog steeds niet in de mogelijkheid zijn om leden te
ontvangen in het clublokaal jullie toegestuurd worden tezamen met de volgende editie van ons
clubblad. ( +/- maart ~ april 2021 )

ANPCV Oostende

Luc Geerolf
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Het zijn vaak kleine dingen die in onze herinnering zullen blijven,
Kleine dingen dewelke we nog dikwijls zullen aanhalen,
Kleine dingen die ons nog steeds zullen doen glimlachen.

ANPCV Oostende

Soft landing Toone !
◦ 06/01/1940 - † 23/08/2020
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Het bestuur en leden van ANPCV Oostende, Kust en Hinterland betreuren tevens het
verlies van Yolande De Rous, ( † 15 oktober 2020 ), echtgenote van ons lid Noël Boey.

RESULTATEN

!!!!!!

Beste leden en quiz deelnemers.
Door de niet aflatende coronadreiging konden wij onze jaarlijkse clubaktiviteit
“ Najaarsoefening te velde “ uiteraard niet laten doorgaan. Ik heb deze vervangen door
een corona - Quiz voor onze leden met e- mailadres. Helaas hebben we hierdoor de
leden dewelke niet zo PC machtig zijn en/ of zonder e-mailadres wat in de kou gezet.
Waarvoor mijn/ onze gemeende “ sorry “
Doorheen de corona ( wat haten we om dit woord alweer te moeten schrijven ) hadden jullie de
gelegenheid te struinen doorheen jullie gewezen paracommando geheugen. Het leek
dus een goede oefening om verdoken memories via deze quizvragen, paracommando –
ANPCV getint, op te frissen. Computer,fotoalbums, boeken, vergeelde krantenknipsels,
tam-tam en andere waren nu de “ Me and my Pal “ om deze opdracht tot een goed einde
te brengen. Met de olympische leuze in gedachte “ Deelnemen is belangrijker dan
winnen “ waagden zich toch een 12- tal deelnemers aan deze uitdaging. De antwoorden
zullen via mail, persoonlijk aan de deelnemers gemeld worden.
De resultaten :
Geerolf Luc (EFF) : 114/119, Gonsales Mario (EFF) : 111/119, Vindevogel Marc (EFF) :
110/119, Zutterman Mario (EFF) : 109/119, Staes Marc (EFF) : 104/119, Snoeck Germain
(EFF) : 100/119, Demuynck Etienne (SYM): 94/119, Boey Noël (EFF) : 93/119, Van De
Steen Eric ( EFF) : 92/119, De Clerck Yves (EFF): 91/119, Dekeyster Valere (SYM) :
80/119,Strobbe Paul ( EFF) : 15/119.
De eerste drie winnaars zullen een mooie clubprijs toegestuurd worden voor hun inzet
en knappe prestatie. De winnaar ontvangt tevens ook een “ Aankoop - kortingsbon “ ter
waarde van 15,00 euro geschonken door ons EFF clublid en sponsor DESMET Franky
van de “ OUTDOOR & BUSHCRAFT SHOP -Stalhille / Jabeke “.( zie logo sponsor verder
in dit clubblad ), waarvoor onze dank aan Franky !

Bedankt Jan voor je inzet en moeite om ook in deze niet voor de hand
liggende periode steeds een escape te zoeken om onze troepen actief en
alert te houden. “ Rust Roest “ Bedankt ook aan onze sponsor Franky !
Echter, doorheen de voorbije jaaredities hebben we reeds verscheidene
malen een interaktie gelanceerd via dit clubblad in de vorm van een fotoronde – quiz –
herken je deze nog ………….
De verwachting dat de betrokkenheid een opgaande lijn zou vertonen is spijtig genoeg
een illusie armer.
Prospère de Volontaire,

ANPCV Oostende

Bedankt mannen voor jullie inzet , de SEC.
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ALGEMENE VERGADERING
STATUTAIRE VERKIEZINGEN 2021 ~ ANPCV Oostende – Kust en Hinterland
Beste leden paracommando’s, ANPCV Oostende,
De richtlijnen van de Nationale ANPCV statuten in acht zijnde, dienen wij, ANPCV regionalen
jaarlijkse een Algemene Vergadering (AV) te houden en tevens de verkiezing te organiseren
voor de aanstelling van de drie bestuursleden, respectievelijk : Voorzitter – Secretaris en
Penningmeester.
Voor onze regionale zou normaliter deze AV doorgaan in de grote zaal van ons clublokaal op
zondag 17 januari 2021.
Echter wegens de nog steeds agressief stijgende Covid -19 dreiging zien wij ons nu (bij het
ter perse gaan van deze editie van ons clubblad) als bestuur genoodzaakt in deze
uitzonderlijke tijden een organisatorisch concept te implementeren.
Ongeacht de steeds wisselende evolutie in het gevecht met het coronamonster kunnen wij
organisatorisch het kort op de bal spelen met mails, aanschrijving, publicaties en radio
tam – tam niet altijd even strikt aanhouden.
Uitzonderlijk dit jaar zal de verkiezing van de eerder vernoemde mandaten via bijgevoegde
kiesbrief per post of email moeten gebeuren.
Enkel stemgerechtigde EFFECTIEVE leden (lidgeld betaald 2020) mogen deelnemen aan deze
verkiezing. Een summiere terugblik op 2020 en een voorlopig ‘koffiedik kijkend’ programma
2021 zal in dit clubblad toegelicht worden door de voorzitter.
Uiteraard wat de financiën betreft zullen wij de financiële bilan en de jaarrekening niet
publiceren in ons clubblad of via mail. Dit ter voorkoming van eventueel misbruik of deling
via sociale media en andere …). De rekenplichtigen zullen getrouw de financiële
boekhouding controleren conform de reglementen van inwendige orde en de statuten van de
club.
Hun besluit en eventuele goedkeuring zal in een volgende editie gepubliceerd worden.
Zodra de club weer open is, kunnen alle effectieve leden die dit wensen ter plaatse inzicht
krijgen in de jaarrekening van het boekjaar 2020.
Attentie !

Attentie !

Attentie !
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De kiesbrieven mogen pas verstuurd te worden nà 16 december (na publicatie op
website – facebook – via mailinglist) van de zich eventueel nieuw verkiesbare
bestuursleden en dienen de huidige Secretaris, Jan Bostyn te bereiken vóór
woensdag 6 januari 2021 !
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Indien er zich géén nieuwe kandidaten aanmelden vóór 14 december is het voltallig
huidig bestuur bereid zijn mandaat in 2021 verder te zetten. Ook voor een eventuele
verderzetting van het huidige bestuur is de stemming noodzakelijk.
Per post of mail : è Secretaris Jan Bostyn : Gouwelozestraat 43, 8400 Oostende
Per email : janbostyn1958@gmail.com

Verkiezing bestuurslid 2021
Stembiljet
Ik ondergetekende ( naam – voornaam ) …………………………………………………………………………
Effectief lid ANPCV Oostende – Kust en Hinterland , in orde ( betaald ) met mijn lidgeld
2020 , lidkaart nummer: ………………. :
( vink / kruis uw keuze aan )

Ga akkoord met de voortzetting van de huidige bestuursleden voor het
lidmaatschapsjaar jaar 2021.
□ Ga niet akkoord met de voortzetting van de huidige bestuursleden voor het
lidmaatschapsjaar jaar 2021.
□ Verkies : De heer …………………………………. Voor de functie Voorzitter
De heer …………………………………. Voor de functie Secretaris
De heer …………………………………. Voor de functie Penningmeester
□

( Voor ontvangst Sec. )

…………………………………………………………………………………….
…………………

……………………

…………………………….
……………….

……..

ANPCV Oostende

Datum en handtekening.
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DeA400M Atlas … de vervanger van onze C130
België kocht zeven Airbus A400M Atlas toestellen aan. Het Groothertogdom Luxemburg
nam de aankoop van het achtste toestel voor zijn rekening. Het Luxemburgse vliegtuig,
met staartnummer CT-01, wordt als eerste geleverd. Dit vliegtuig gaat deel uitmaken van
een gezamenlijke vloot die door de ‘Belgium-Luxembourg Binational Air Transport Unit
A400M’ (BNU A400M) geëxploiteerd zal worden waarin Belgen en Luxemburgers zij aan zij
zullen werken. Over enkele maanden staat de levering van een tweede toestel, ditmaal in
Belgische kleuren, gepland. De nieuwe vliegtuigen zullen geleidelijk aan de opdrachten
van de bijna vijftig jaar oude C-130 ‘Hercules’ vliegtuigen overnemen.
Op 9 oktober deed het eerste toestel een “welcome flight” over het Groot Hertogdom
Luxemburg en België. Dit is het eerste van acht toestellen voor strategisch en tactisch
luchttransport dat Melsbroek als thuisbasis zal krijgen.
Technische gegevens
Afmetingen:
•
•
•

Lengte: 43,8 m
Spanwijdte: 42,4 m
Hoogte: 14,6 m

Afmetingen vrachtruim:
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•
•
•
•
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Lengte: 17,71 m
Lengte van de laadklep: 5,40 m
Breedte: 4,00 m
Hoogte: 3,85 m

Prestaties:
•
•
•
•
•
•

Kruissnelheid: 680–720 km/h (Mach 0,56 - 0,59)
Kruishoogte: 8,8 km
Max. vlieghoogte: 11 km
Vliegbereik: 1800 km - 5000 km
Leeggewicht: 76.500 kg
Maximaal startgewicht: 141.000 kg
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