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Oostende 17 januari 2021

Verslag jaarlijkse “ Algemene Ledenvergadering 2020 “ ANPCV Oostende – Kust en Hinterland .

Agendapunten:
- Een woordje met uitleg waarom deze AV online versie wordt gehouden door de voorzitter
Danny Lams.
- De voorzitter vraagt even onze gedachten te laten gaan naar onze overleden clubleden.
- Voorstelling van de clubactiviteiten van het afgelopen clubjaar.
- Dispositief door de Secretaris Jan Bostyn.
- Financieel verslag door de Penningmeester Luc Geerolf.
Door de onlineversie werden de financiële gegevens niet gepubliceerd. Conform het
huishoudelijk reglement van ANPCV Nationaal werden deze gegevens wel doorgegeven. De
boekhouding kan in desgewenst geval later, wanneer de club terug open is, op aanvraag
bekeken worden door de leden.
- De aangestelde rekenplichtigen ( Oyaert Patrick en Remue Rafael ) zullen op een later tijdstip
de boekhouding en de rekenkundige verslagen controleren en daarover het verslag van het
boekjaar 2020 opmaken.
- De Voorzitter dankt de leden die zich belangeloos hebben ingezet ten dienste van de club.
Ondanks de verduistering en radiostilte blijven velen zich volontair inzetten.
- Verkiezing van het bestuur 2021.
Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gesteld voor een bestuursfunctie en de bestaande
bestuursleden waren herkiesbaar zodat geen geheime stemming hoefde te gebeuren.
Via mail of per post konden de leden hun opmerkingen en /of de bevestiging van het bestaande
bestuur bekend maken en dit tot en met 5 januari 2021.
Volgens de ons toegekomen stemmen werd het bestaande bestuur en de rekenplichtigen
herkozen
en in hun respectievelijke vertrouwde functies gesteld voor het werkjaar 2021.
- De Voorzitter licht zijn visie toe voor het komende jaar 2021.
- De Voorzitter wenst, namens het bestuur, de leden en hun familie een gezond 2021 toe
en hopen op een vlug weerzien.
Het bestuur ANPCV Oostende – Kust en Hinterland 2021
Voorzitter:
LAMS Danny
Secretaris:
BOSTYN Jan
Penningmeester:
GEEROLF Luc

ANPCV Oostende

Door de coronapandemie en de hierbij gepaard gaande maatregelen ter voorkoming en
verspreiding van dit vieze virus kon de algemene ledenvergadering niet live op onze vertrouwde DZ
gehouden worden.
Noodgedwongen heeft het bestuur geopteerd om op 17 januari 2021 de leden via email in het bezit
te stellen van de agendapunten van deze vergadering. Eveneens werd deze gepubliceerd op onze
club facebook pagina. De agendapunten worden hier dito gepubliceerd zodat wij alle leden volledig
bereiken.
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Verslag van de Algemene Leden Vergadering ANPCV Oostende – Kust en Hinterland
Zondag 17 januari 2021
1 – Voorwoordje :
Door de Coronapandemie en de daar bijhorende maatregelen tot het voorkomen van de
verspreiding van het virus is het voor het jaar 2020 niet mogelijke om een algemene
vergadering te organiseren in ons clublokaal.
Om ons zo goed mogelijk in orde te stellen met onze statuten heeft het bestuur gekozen om de
agenda van de ‘Algemene vergadering 2020’ te verspreiden via mail en via Facebook. Via deze
weg hebben jullie toch enige inzicht in de toestand van onze vereniging en wat de gestelde
doelen zijn voor het komend jaar.
Wij zijn ons zeker bewust dat we op deze manier niet alle leden op de hoogte kunnen brengen
maar hopen hierbij toch een aanzienlijk aantal van jullie te kunnen bereiken en rekenen uiteraard
op de mondelinge verspreiding daarvan onder elkaar.
In deze uitgave van ons clubboekje wordt eveneens deze agenda gepubliceerd zodat iedereen
ervan in het bezit kan zijn.
Het bestuur, Jan, Luc en ikzelf betreuren ten zeerste deze gang van zaken. Het vaccin geeft ons
hoop om elkaar terug op een normale manier te kunnen begroeten en we hopen uiteraard dat dit
binnenkort tot de mogelijkheid zal behoren.
2 – Zij die zijn heen gegaan :
Ook dit jaar zijn er terug een paar wapenbroeders en leden die ons hebben verlaten.
Laat onze gedachten even naar hen gaan.
VAN ACKER Raoul – Koreastrijder& 1 Para – 16 feb. 20 (90 jaar)
VERHAS Eric – Para-Commando – 18 juni 20 (78 jaar)
VANDIEREDOUNCK Antoine – 1 Para – 23 aug. 20 (80 jaar)
GOETHALS Liliane – Echtgenote van Valère – 6 dec. 20 (79 jaar)
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Wat wij jullie ook meedelen is dat CORSTJENS MARCEL eveneens geland is op zijn laatste DZ.
Marcel, één van de bezielers achter de ons vertrouwde ‘Bokkenrijders Express’ was geen lid van
onze club maar toch een icoon binnen de schoot van de ANPCV en gekend bij heel veel leden. Een
groot verlies voor ons en voor de regionale afdeling Leopoldsburg. Overleden op 1 jan. 2021 op
een leeftijd van 77 jaar.
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Helaas door de coronamaatregelen hebben wij hen de eer niet kunnen geven die zij verdienen.

3 - Plechtigheden en activiteiten van het voorbije jaar :
Tijdens het voorbije jaar konden we toch in clubverband aan diverse activiteiten en
plechtigheden deelnemen tot de covid–19 de kop op stak waarbij de resterende voor 95 %
werden afgelast en niet verder konden doorgaan.

Januari 2020 :

Zo 12 : Nieuwjaarsreceptie in ons clublokaal, 90 leden, genodigden en sponsors werden
verwelkomd met een hapje en een drankje in het clublokaal.
Zo 18 : Op uitnodiging was een delegatie van onze club aanwezig op de nieuwjaarsreceptie
te ANPCV Menen.
Za 25 : Enkele clubleden trotseerden het winterse weer tijdens de ‘Wintertocht’ van de
ANPCV Gent in de streek van Vresse–Sur–Semois (Ardennen).

Februari 2020 :

Za 8 : Een 20-tal leden namen deel aan de herdenkingsmars “ 82° Airborne Division“ te
La Gleize in de Ardennen. Dit ter herdenking van de WOII slag in de Ardennen.
Zo 16 : Ter voorbereiding van de renovatie van onze bar en clublokaal werd een laatste
werkgroepvergadering gehouden.
Ma 24 tot vr 28 : Operatie “ Renovatie “ ging van start waarbij de bar grondig werd
gestript en herschilderd door de leden.

Maart 2020 :
Vr 6 : Nationale ANPCV Algemene Ledenvergadering te Tielen.
Met 7 clubleden namen we deel en werden hartelijk verwelkomd in de kazerne van het 3Bn
Parachutisten. Na de vergadering, verkiezing en de plechtigheid werden we culinair verwend
met een middagmaal in de refter.
Donderdag 12 maart werden we geteisterd met het coronavirus in ons land ,
waarbij ons clublokaal volledig gesloten werd voor onbepaalde duur. Vanaf dat ogenblik
werden alle clubactiviteiten volledig afgelast en werden we in ons kot
in een defensieve stelling gedreven.
Tot op heden is het nog steeds afwachten tot wanneer we terug onze normale
activiteitenkalender zullen kunnen hervatten.
4 – Ledentoestand :
In 2019 : 188 EFF – 32 SYM - 0 KAD – 5 KOREA – 30 STEUN = totaal 255
In 2020 : 172 EFF - 36 SYM - 0 KAD - 5 KOREA - 20 STEUN = totaal 235
We mogen zeggen dat het ledenbestand in 2020 er iets op achteruit is gegaan.
Een hartelijk welkom aan onze nieuwe leden !
Laat de corona geen spelbreker zijn in ons ledenbestand voor 2021. Positief vooruit kijken !

6 - Dankbetuigingen :
Langs deze weg willen wij al onze leden en partners bedanken voor hun inzet voor de club.
Zonder deze personen is het niet mogelijk om ons clublokaal open te houden of een
activiteit te organiseren. Kortom, een levendige club te hebben !
Onze vaandeldragers, leden van de werkgroep, onze barmoeder(s), onze spontane
helpers en helpsters, onze webmaster, onze facebookmaster, onze sponsors en al onze leden
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5 - Controle financiën :
Door de coronamaatregelen en het gevaar op besmetting werd er besloten dit jaar geen
controle te laten uitvoeren door onze rekenplichtigen Raf Remue en Patrick Oyaert.
De eerstvolgende controle zal uitgevoerd worden in de loop van 2021 en zal eveneens het
boekjaar 2020 omvatten.
Ondanks de fel teruglopende inkomsten (100 %), de kosten van de renovatie, voorbereiding
van oefeningen en evenementen, stijgende vaste kosten voor verzekeringen en onderhoud
gebouw, kon het boekjaar met een positieve balans afgesloten worden.
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die zich ten dienst stellen voor onze club ….

7 – Verkiezing :

Zoals elk jaar houden wij verkiezingen om anderen de mogelijkheid te bieden een
bestuursfunctie of een commissarisfunctie uit te oefenen.
Het bestaand bestuur en de commissarissen zijn herkiesbaar. Online en via ons
clubblad konden jullie, jullie stem uitbrengen.
Er hebben zich GEEN nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie 2021 of commissaris
functie aangeboden. De geldige per post of online ontvangen stemmen werden onder
toezicht geteld en gecontroleerd.
Bij deze worden de bestaande bestuursmandaten herbevestigd voor 2021.
Bedankt voor het vertrouwen !
8 - Blik naar het komende jaar 2021 :
We overlopen hierbij enkel de activiteiten die wijzelf als club organiseren onder voorbehoud
en de inachtneming van de opgelegde veiligheidsmaatregelen.
JAN 2021 : - Alg. Verg. (AV ) ANPCV Oostende – Kust en Hinterland ( Online )
- Nieuwjaarsreceptie - Cancelled
FEB 2021 : Club Fiets – Zoektocht voor de familie. Cancelled
MAR 2021 : Dag Lt. Beauprez Herdenking begraafplaats (delegatie werkgroep)
Maaltijd Beauprez. Cancelled.
APR 2021 : Veteranendag – plechtigheid te Oostende + bloemlegging aan het Commando
Monument (wo. 7 apr.). Delegatie bestuur + vaandel.
Last Post plechtigheid ( ANPCV Nationaal ) te Ieper, voorafgegaan met een kleine
clubuitstap (op za.17 april onder voorbehoud ANPCV Nationaal). Cancelled.
MEI 2021 : Clubdeelname aan de SAS – SOE plechtigheid te Kortrijk. Cancelled.
Plechtigheid V– Dag (einde WWII) te Oostende ( zo. 9 mei). Cancelled.
Operation Red Bean – Herdenkingsmars + Plechtigheid te Oostende Cancelled.
JUN 2021 : Clubdeelname aan de plechtigheid “ Sluizen “ te Menen (zo. 19 juni) ???
JUL 2021 : Plechtigheid Nationale Feestdag België te Oostende (wo. 21 juli). ???
AUG 2021 : Korpsmaal ANPCV Oostende – Kust en Hinterland te Oostende (zo. 15 aug). ???
SEP 2021 : Najaarsoefening ANCPV Oostende – Kust en Hinterland (vr 24 – za 25 – zo 26) ???

ANPCV Oostende

NOV 2021 : Commando plechtigheid te Walcheren (NL) – Westkapelle en Domburg. ???
Plechtigheid Stedelijk kerkhof – Ten Stuyver te Oostende (ma.1 nov). ???
Plechtigheid “ Wapenstilstand WWI “ te Oostende (do.11 nov). ???
Plechtigheid “ Koningsdag + TE DUEM “ te Oostende (ma.15 nov). ???
Smoefelavond leden ANPCV Oostende ( onder voorbehoud 26/11 ) ???
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DEC 2021 : Algemene Leden Vergadering ANPCV Oostende – Kust en Hinterland (zo. 5 dec).
Clubdeelname aan de ‘ 101°Airborne Division Herdenkingsmars ‘ te Bastogne
(za. 11 dec). ???
Club “ Kerst – avondwandeling “ANPCV Oostende – Kust en Hinterland”
(zo. 26 dec). ???
‘ Cancelled ‘ en ‘ ??? ‘ overheersen nu voorlopig onze agenda. Zoals iedereen hopen we
dat we deze agenda kunnen ombuigen. Standby blijven is nu de boodschap en positief vooruit
kijken !

9 – Bar / Club :
Enige tijd geleden ontvingen wij een schrijven van ons barmoederke Tinne waarin ze ons
heeft medegedeeld dat ze omwille van gezondheidsreden niet meer in de mogelijkheid zal
verkeren onze bar te runnen. Na zovele jaren van trouwe dienst en met spijt in het hart, en
ook in onze harten, moet ze haar taak overdragen. Wij zullen haar luisterend oor en haar
goede raad, maar vooral haar warme persoonlijkheid zeer hard missen achter de bar. Wij hopen
van ganser harte dat haar gezondheid het toelaat dat wij regelmatig vereerd mogen worden met
een bezoekje en nog lang van haar gezelschap mogen genieten. Onze bijzondere dank aan deze
bijzondere dame voor wie ze was en voor wie ze is.
Intussen heeft zich een dame gemeld die de taak van Tinneke eventueel wil over nemen. Namelijk
“ Genevève “ de echtgenote van Didier Borny.
Eveneens onze respect en dank aan haar. Wij hopen uiteraard dat ze zich snel zal thuis
voelen binnen onze paracommando familie.
Boeken ter inzage. Club Bibliotheek.
Eric Mangodt heeft voor ons een boekenkast gemaakt waarin boeken en tijdschriften te vinden
zijn die verband houden met onze club, zijn activiteiten en paracommando geschiedenis.
Deze boeken zijn ter plaatse ter inzage voor de bezoekers van ons lokaal. Ze kunnen dus voorlopig
nog niet in uitleen naar huis meegenomen worden.
Mochten leden thuis boeken hebben met een geschiedkundige waarde en deze aan onze
club willen doneren zijn ze van harte welkom.
Ons clublid Marc Vindevogel heeft voor ons de volledige reeks oude clubtijdschriften van de
SAS – Vereniging, digitaal opgeslagen op de USB stick, dit ter inzage voor alle clubleden.

10- Slotwoord :
Beste vrienden,
Daarmee zijn wij aan het einde gekomen van onze agenda van de Algemene vergadering.
Het bestuur wenst jullie allen een tof, avontuurlijk en vooral een gezond 2021 … !!!
Stel jullie verdekt en gecamoufleerd op zodat de covid vijand geen kans krijgt.

Tot binnenkort.

De Secretaris

Danny Lams

Jan Bostyn

De Penningmeester
Luc Geerolf

ANPCV Oostende

De Voorzitter
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De cartoon, “ no stripe – no smile “ werd getekend in kleur en mij geschonken ter
gelegenheid van mijn verjaardag in 2005 door Andre Libin, steunend lid van onze club.
Voorzichtig heb ik deze tekening uit zijn kader gehaald om in te scannen om deze verder
met jullie te delen.
Andre Libin, in de cartoonwereld beter gekend onder de naam “ Dreten is een rasechte
Stenenoare, Ostendenoare, tekenoare … In een recent verleden mocht ‘ Dreten’
verschillende affiches en decors ontwerpen, tekenen en uitvoeren in het Kursaal
Oostende en mocht op internationale cartoonales verschillende prijzen in de wacht
slepen. ( Oekraine 1° prijs , Zuid Korea 4° prijs , … )
Toen ik deze tekening mocht ontvangen had ik nog niet zo lang den armee verlaten en
was de cartoon een ‘aangename‘ carrieretoets.
Anno 2021 is het kaki vervlogen en zijn de voetsporen opnieuw gevuld met fijn stof…….
L . Geerolf

ANPCV Oostende
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Herdenking 1Lt. Beauprez

ANPCV Oostende

Naar jaarlijkse gewoonte herdenken wij, ANPCV Oostende, onze gesneuvelde
wapenbroeders van de Koreaanse oorlog. De plechtigheid vond plaats op zaterdag 10
maart 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.
De grote spelbreker dewelke als een rode draad loopt doorheen al wat ons lief en leed is
liet ons enkel toe deze herdenking uit te voeren met een zeer beperkte delegatie.
Onze voorzitter, Daniël Lams, benadrukte in zijn rede hier dan ook uitdrukkelijk dat we
het betreurden dat velen onder jullie op deze herdenking niet aanwezig konden zijn.
Bij het herdenken van Lt beauprez geven wij ook uitdrukking aan onze verbondenheid met
al onze leden en vrienden en strijdmakkers die ons reeds ontvielen. R.I.P. !
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~~ Safe Conduct Pass ( 2 ) ~~
In ons clubblad, editie 3/2016, werd reeds een artikel gewijd aan de ‘Safe Conduct Pass’. De
maand maart, voor ons leden van ANPCV Oostende, Kust en Hinterland, staat mede door de
plechtigheid “ Lt. Beauprez “ de herinnering van het Vrijwilligerskorps Korea
altijd wel centraal in onze agenda.
We hernemen dit eerder gepubliceerd artikel aangevuld met bijkomende afbeeldingen.
Deze werden ons toevertrouwd door ons lid Michel Demol, Korea veteraan. Bedankt hiervoor
Michel !
Tijdens het conflict te Korea werd zoals in alle tijden en alle oorlogen door beide strijdende
partijen gebruik gemaakt van psychologische oorlogsvoering.
Eén van de vele manieren om soldaten en bevolking te velde rechtstreeks te beïnvloeden was het
verspreiden van een “ Safe Conduct Passes “, laat ons deze een soort van flyer noemen met
‘misleidende reclame’ zoals we deze anno des data massaal ongevraagd in onze fysieke als tevens
in onze digitale brievenbussen geschoteld krijgen.
Door beide fronten werden tijdens de Korea oorlog méér dan 1 biljoen flyers verspreid in talloze
verschillende ontwerpen.
Langs geallieerde zijde werden ze uitgestrooid door helikopters, afgeschoten met
artilleriegranaten en gedropt met vliegtuigen, waarbij een container op een bepaalde hoogte zijn
lading bevrijdde van de duizenden strooibiljetten.
Noord - Koreaanse en Chinese troepen verspreidden deze flyers meestal via het afschieten met
artilleriegranaten of lieten deze bewust achter bij het terugtrekken na een aanval of bij het
verlaten van hun stelling.

Men probeerde niet alleen de strijder te beïnvloeden of te
misleiden om zich over te geven doch ook om het collectief
gedachtegoed ten opzichte van de eigen leiders en politiek
te ondermijnen.
De houder of aanbieder van een safe Conduct Pass werd een
goede behandeling en een correcte gevangenschap beloofd.
Hoewel er echter maar enkel cijfers bekend zijn langs
geallieerde zijde is de vraag wat de impact en meerwaarde
van de psychologische oorlogsvoering op het verloop van
deze oorlog is geweest.

ANPCV Oostende

Amerikaanse leaflets werden zelfs gedrukt als bankbiljet van 100 Won, de plaatselijke
munteenheid.
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Als tegenreactie werd de bevolking en de troepen van Noord - Korea dan maar voorgehouden dat
ze bij het oprapen dezer biljetten onmiddellijk zouden sterven daar de inkt waarmee de flyer
gedrukt was zeer giftig zou zijn. Zelfs booby-traps werden onder een stapeltje flyers geplaatst om
eigen mensen te weerhouden deze pass te gebruiken. Niets was voor het Noord – Koreaanse
bewind minder heilig om de UN troepen in een slecht daglicht te plaatsen. Het in bezit hebben of
oprapen was voor de Noord - Koreaan tevens een directe “ one way “ ticket – executie bij
ontdekking door zijn meerderen, dit in tegenstelling tot de ludieke verklaring van een
Amerikaanse infanterist die de safe conduct pass een welkome aanvulling vond op het karige
rantsoen toiletpapier.
Langs beide zijden van het conflict werden ettelijke verschillende modellen van flyers en andere
propaganda gehanteerd. Op zich is er tussen de beide mogendheden wezenlijk geen verschil te
merken in de aanbiedingen. In de praktijk zullen de kersen op de taart voor elk anders gelegen
hebben ……….

ANPCV Oostende

Noord – Koreaanse verspreiding
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Voorzijde : Artillerieondersteuning ! Ja !

De VN – soldaat kan er altijd op rekenen

Achterzijde : Artillerieondersteuning ??? Neen !

De communistische soldaat moet aanvallen
zonder de steun en sterven als een hond !
Ontsnap aan de vuurzee ! Geef je over aan de
VN- strijdkrachten !

ANPCV Oostende

VN verspreiding
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Soms te mooi om waar te zijn : “ Officieren en manschappen in Korea …. Sluit uw ogen en denk na hoe moedig de
Amerikaanse vrienden China hielpen tijdens WO II … open uw ogen en kijk goed hoe de VN- strijdkrachten Chinese
officieren en manschappen behandelen die de strijd hebben opgegeven …. Vernietig uw wapens en kom af ….
De VN – strijdkrachten zullen U voorzien in voedsel, onderdak, medische verzorging en ontspanning ……
Daarenboven , zal U goede vertalers hebben om aan uw wensen te voldoen …. Kom enkel af over de open wegen. Hou
uw handen boven uw hoofd. Breng uw gewonde broeders mee. De VN- strijdkrachten beloven een goede behandeling
voor alle Chinese gevangenen “.
Teksteditie : Luc Geerolf

Bronnen : Michel Demol / Divers

In the – SPIRIT – of the 82°Airborne Division

Beste vrienden Para – Commando’s, sympathisanten- en leden.
Traditiegetrouw zouden we op zaterdag 20 februari in clubverband deelgenomen hebben aan de
jaarlijkse herdenkingsmars in de Ardennen, kaderend in : IN THE FOOTSTEPS OF THE 82°AA
( All American ) AIRBORNE DIVISION. Een eerbetoon aan de mannen van de 82°Airborne Division die
destijds deelnamen aan de Slag van de Ardennen (WWII). De organisatie van deze mars is in
organisatie van Emile Lacroix en Freddy Van Put ( All Amercain Jeep Group ).
Wegens de nog steeds aanhoudende covid pandemie kan en mag deze niet doorgaan.
In bijlage kon u de oproep van Cdt. Marilyne Mingou ( Belgian Defence )
lezen. Als hoofd van het BGFT (Belgian German Friendships Team) neemt zij
en sympathiserende militairen van het ‘Eurocorps‘, jaarlijks deel aan deze
mars.
Velen zullen haar herkennen als de vrouwelijke Cdt.met de blauwe baret.
Het initiatief komt van haar en Freddy Van Put uit. Als bestuur van de
ANPCV Oostende – Kust en Hinterland, willen wij als club positief reageren
op hun oproep tot deelname. Daarom vrienden, indien mogelijks, wandel
effectief een voor U geschikte afstand of wandelparcours op vrijdag 20
februari 2021.

Los van deze op ‘ thuisbasis ‘ individueel gewandelde kilometers ( alleen of met … )
zal ANPCV Oostende de Memorial March 82 All American Airborne ook dit jaar in clubverband een
warm hart toedragen.
Als club, de corona restricties respecterend, zullen wij voor de geïnteresseerden deze dag
marcheren.

ANPCV Oostende

Dit als eerbetoon voor de mannen van de 82°Airborne Division !
Verstuur dan rond 18.00h, na het beëindigen van uw (effectief !) gewandelde afstand een berichtje
(sms of email) naar de secretaris (BOSTYN Jan) met de gewandelde afstand en eventueel hoeveel
personen er tevens ook aan deelnamen.
Daarna verzamelen we alle gewandelde afstanden en versturen we de gezamenlijk alle gelopen
km’s door aan de inrichtende organisatie.
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Een wandelparcours werd samengesteld in de streek van het Tillegembos ( St - Michiels / Brugge (
parcours max. 13 km ). Een parcours met ‘ wist je datjes ‘ en doorspekt met historische feiten
doorheen WO II.
Indien u wilt deelnemen aan deze wandeling, hier volgende praktische afspraken:
-

-

-

RV punt : Zaterdag 20 februari 2021 om 09.00h aan de parking van Kinepolis Brugge
( Sint - Michiels ) aanpalend aan restaurant D' Hoeve ( Tillegemstraat n° 55 ).
Vertrek (09.30h) en aankomst zelfde plaats.
Uw plaatselijke gids: BOSTYN Jan ( Sint - Michielsnaar ).
in de loop van volgende week zal verdere info verspreid worden via mail.
Laat ondertussen de Tam-Tam werken.
Ieder zorgt voor zijn eigen “ Corona Proof “ vervoer naar en van het RV startpunt en
aankomstpunt.
Kledij : Eigen inbreng, wij als bestuur gaan in burger maar steken onze baret in de rugzak (voor
de eer betonen), regenkledij standby.
Eten en drank : Eigen inbreng ( rugzak ).
Vaandels : we nemen 3 clubvaandels mee als kenmerk van onze club deelname.
CORONA maatregelen :
Als groep mogen we uiteraard niet samen wandelen, zelfs niet in buitenlucht !
Daarom kunnen we in groep deelnemen als “ IEDER “ zich PERSOONLIJK houdt aan de corona
maatregelen.
Dat wil zeggen :
De 1,50 meter afstand tussen ELKE deelnemer wordt behouden. Ieder is in bezit van een
mondmasker en moet gedragen worden zoals voorzien in bepaalde zones. Hou ZELF rekening
met de andere deelnemers die eventueel de regels niet (genoeg) respecteren
en maan hen aan deze te volgen indien nodig. Dit is voor ONZE gezondheid !
Deelnemers die zelf ons clubvaandel willen dragen, nemen voordien contact met de secretaris
(Jan).
Deelnemers kunnen zich voordien inschrijven in bij de secretaris ( administratie ).
“ In the SPIRIT

of the 82° Airborne Division”

Who Dares Wins – United We Conquer – Never Surrender

ANPCV Oostende

“ Deze aankondiging /artikel werd huidig nogmaals integraal meegegeven in deze editie van ons
clubblad. Dit om de eenvoudige reden dat niet alle leden over de ‘sociale media’ mogelijkheden beschikken en
bijgevolg niet altijd up to date op de hoogte zijn van één of andere spoedinlassing van een evenement of
sportactiviteit in ons gevecht met de wisselvalligheid en sterrenstof gestrooi aan reglementeringen.
Op de volgende pagina kan men eveneens het emailverkeer lezen tussen onze club en enkele van de
organisators die de “ In the footsteps of the 82 AA “ beheesteren.
We boekten als lokale vereniging op diverse lokaties een succes en onze bijdrage aan gewandelde
kilometers werd hierbij zeker geapprecieerd. Bedankt nogmaals aan de inrichters, bedankt nogmaals aan
de stappers, bedankt ook aan zij die met ons mee wilden stappen doch verhinderd werden “
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Annex aan de wandeling ~ briefwisseling naar de leden en de bezielers van
de mars ter herdenking 82 AA anno1944.
Beste vrienden Para - Commando, Sympathisanten, leden.
Als bestuur willen wij jullie en jullie familie alvast bedanken, om uw steentje
bij te dragen ter ere van de mannen van de 82° (WWII).
De weergoden waren ons vandaag zeer gunstig wat het stappen zeer aangenaam
maakte.
Onze oproep tot deelname werd zeer goed beantwoord en we hadden in totaal 39
deelnemers, zowel in het Tillegembos ( 36 ), ook te Roeselare
(1) en te Bra ( Ardennen - 2 ).
Samen hebben we in totaal 515.5 km gewandeld, een succes !
De organisatie werd door mij op de hoogte gesteld.
Het deed deugd terug jullie gezichten( halve soms 😁😁) te zien na een lange
gedwongen corona periode.
Hopelijk word dit beest getemd en kunnen terug NORMAAL doen.
Mvg uit Oostende
BOSTYN Jan.
Sec. ANPCV Oostende - Kust en Hinterland

ANPCV Oostende

De :
Envoyé : samedi 20 février 2021 17:56
À : VAN PUT Freddy ( 82° Airborn Mars ) <freddy.vanput@skynet.be>; CDT MINGOU Marilyne (
BGFT - 82° Airborne )
Cc :
Objet : In the SPIRIT of the 82° Airborne Division - 2021
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Beste Commandant, beste Freddy.
De weergoden waren ons zeer gunstig vandaag, waardoor jullie oproep " In the Spirit of the 82°
Airborne Division 2021" vanuit onze Paracommando Vriendenkring zeer geslaagd genoemd mag
worden. De leden ( en families ) hebben op hun manier massaal gereageerd op jullie oproep.
Tot mijn verbazing waren wij vandaag in het Tillegembos ( St - Michiels/Brugge) met 36 deelnemers
(in bubbels van 4 : Corona maatregelen) en hebben de " 3 Kastelen route - 13 km" gevolgd wat een
totaal gaf van 36 x 13 km = 468 km.
Eén lid heeft solo te Roeselare ( Izegem - Moorsele) 19.5 km gestapt en 2 leden heeben te BRA (
Ardennen) 14 km (x2) gestapt.
Vanuit onze club hebben de leden dus 468 + 19.5 + 28 = 515.5 km effectief gestapt ter ere van de
mannen van het 82° Airborne (WWII).
Met vriendelijke Paracommando groeten uit Oostende. Hopelijk kunnen we de volgende editie " Live
in de Ardennen" uitvoeren.
Namens het bestuur, alvast bedankt en hou jullie gezond.
BOSTYN Jan.
Secretaris ANPCV Oostende - Kust en Hinterland
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Beste,
waouw!! Dat is een super prestatie van jullie ploeg!!
Ik ben zo blij dat deze tocht zo enthousiast werd gedaan!!!
Gefeliciteerd aan iedereen voor de geleverde prestatie en hopelijk tot heel snel!
Marilyne
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André Desmet

◦ 22/06/1936
† 04/02/2021
1 Bn Para

Freddy De Graeve
◦ 27/08/1948
† 26/03/2021
2 Bn Cdo

Willy Willems
◦31/12/1930

ANPCV Oostende

Soft landings !
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† 19/03/2021
2 Bn Cdo

Het bestuur en de leden van ANPCV Oostende, Kust en Hinterland betreuren het verlies
van André Desmet, van Freddy De Graeve en van Willy Willems

Veteranendag – 7 April

7april 1994 – Kigali , RWANDA
( 2 Bn. Commando – Flawinne , Plt Mortieren )
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Wij herdenken onze 10 Paracommando wapenbroeders die
tijdens hun opdracht lafhartig werden vermoord te Kigali.
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In the SPIRIT of Operation Red Bean – Kolwezi 1978
Beste Kolwezi veteranen, paracommando’s, clubleden en sympathisanten.
In navolging van de vorige edities zou op zaterdag 22 mei 2021 te Oostende onze
jaarlijkse herdenkingsmars + plechtigheid “Operation Red Bean – Remember Kolwezi
1978” doorgaan.
Een reünie voor veteranen en een eerbetoon aan de slachtoffers van het bloedbad te
Kolwezi in mei 1978 te Zaïre in de provincie Shaba. Deze humanitaire reddingsoperatie
werd uitgevoerd op 20 mei door het Regiment Paracommando. In totaal lieten ongeveer
850 slachtoffers het leven bij de gevechten en slachtpartijen in dit drama (5 Franse
legionairs, 1 Belgische paracommando, Europeaanse staatburgers en lokale bevolking ).
Vorig jaar in 2020 zou de 10°editie doorgegaan zijn. Jammer werd deze afgelast door de
corona pandemi met een hoopvol vooruitzicht deze in 2021 opnieuw te laten doorgaan.
Anno jaar 2021 is corona de facto nog steeds de grote spelbreker en kan de
herdenkingsmars + plechtigheid alweer niet doorgaan. De plechtigheid wordt
noodgedwongen in ‘Stand By’ geplaatst naar 2022.
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Idem zoals de organisatie die de, wegens corona, afgelaste herdenkingsmars “ In the
Footsteps of the 82°AA Airborn Division – 2021” (februari 2021 te La Gleize) vindingrijk
omboog, zullen ook wij deze herdenking virtueel en fysiek eenzelfde toets geven.
De deelnemers kunnen op deze dag (zaterdag 22 mei 2021) waar dan ook in het land,
stad of thuisfront een effectieve wandeling maken en dit alleen of met corona vrienden
( bubbels ). Na het beëindigen van hun prestaties kunnen/mogen de gewandelde km’s
doorgemaild worden naar onze organisatie. Alle gewandelde kilometers zullen opgeteld
worden als eerbetoon voor dit gebeuren .
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Daarom doen wij een oproep naar ieder om hetzij alleen, met partner of bubbel op
zaterdag 22 mei 2021 als eerbetoon, als sympathisant of sportieveling mee te wandelen
in het concept “ Operation Red Bean 1978 ”.
Wandel of doe een mars naar eigen kunnen en vermogen. Waar of plaats is van
ondergeschikt belang, als je maar de stappers aantrekt. Na de prestatie kunt u de namen
van de deelnemers en het aantal gelopen kilometers doormailen naar mij. Het resultaat
van de wandeloperatie zal bekend worden gemaakt en vermeld worden via de clubwegen.
Voor de clubleden van de ANPCV Oostende – Kust en Hinterland organiseert het bestuur
een nieuwe boswandeling ” In the Spirit of Operation Red Bean – Kolwezi 1978 ”.
Wanneer : zaterdag 22 mei 2021, RV punt : 09.30h Auto parking : Sint –Andriesabdij
Zevenkerken (Adres : Zevenkerken 4, 8200 Sint – Andries Brugge). Afstand wandeling : +/11 Km, kledij: vrij, drank + lunch : zelf meebrengen, start : 09.45h.
Vóór 17 mei inschrijven bij de SEC (we maken coronabubbels, eigen keuze en houden
ons aan de coronamaatregelen van kracht op deze dag). Per ingeschreven bubbel krijgt u
ter plaatse een parcoursplan + infoblad. Nadien ontvangt u als deelnemer een RBM –
certificaat online.
Groetjes, de SEC Jan ( janbostyn1958@gmail.com)

Uittreksel uit het halfmaandelijks tijdschrift voor soldaat en burger
ONZE MACHT nr. 85 van 1 mei 1963

Karaktersterkte en wilskracht
HET B-BREVET COMMANDO

ANPCV Oostende

Tekst: Bernard LEROC
Foto’s: Eddy SOMMER & Jacques DUPONT
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MARCHE-LES-DAMES - 14 MAART
Bijna is het lente. De nog schaarse zonnestralen strelen de Maasvallei. Het zijn net
vreugdestralen die over het nog grijsgroene water glijden en zich met plezier aan de oude stenen
van het Arenbergkasteel vastklampen.
Het is een gedroomd weertje voor een reportage in volle natuur. Het is een gedroomd weertje
om stap voor stap de bewegingen te volgen van de kandidaten die het B-brevet commando willen
behalen.
Commandant Bertrand vervangt de ongestelde commandant Militis om ons op het terrein te
begeleiden. Kapitein Baron en luitenant Bodart, twee onderrichters, gelasten zich met de
verklaring van de talrijke details van het brevet “B”.
NAAR IEDERS SMAAK EN KLEUR
Als we de hoofdonderrichter, kapitein Baron, mogen geloven beleven de kandidaten voor het Bbrevet te Marche-les-Dames onvergete-lijke uren. Onvergetelijk door de vereiste inspanning,
door de bekomen vorming, en door de geest van oprechte kameraadschap, die alle kandidaten
begeestert.
Dit B-brevet, voor alle eenheden toegankelijk, is anders dan voor de para-commando’s, aan wie
het A-brevet wordt voorbehouden. De eenheden in Duitsland, de eenheden voor de verdediging
van de vliegvelden, de Infanterieschool van Aarlen, de Pantserschool, enz . . . sturen hun meest
dynamische manschappen naar Marche-les-Dames om er een stage te doen, die hun karakter
vormt. Ieder jaar nemen de onderrichters te Marche-les-Dames verscheidene honderden
leerlingen op, die slechts één doel voor zich hebben: volwaardig mens worden en hun
leiderscapaciteiten ontwikkelen.
Op het ogenblik van ons bezoek waren er 139 leerlingen, namelijk vier pelotons van de
Luchtmacht van de bases van Florennes, Chièvres, Bierset, Sint-Truiden, Tongeren, Melsbroek en
Helchtren, en een peloton van de Infanterieschool van Aarlen. Een lijvig programma stond hen te
wachten. Het laat aan de kandidaten toe zich vertrouwd te maken met verschillende
onontbeerlijke technieken voor de infanterist of de moderne artillerist.
IN VOGELVLUCHT
Te Marche-les-Dames zagen we de kandidaten bezig bij de beklimming van de rotsen, het
oversteken van een waterloop en enkele lenigheidsoefeningen. Het zijn prijzenswaardige
activiteiten, maar ze komen toch een beetje als onsamenhangend voor.
Die vlug gemaakte indruk bleek achteraf onjuist. In werkelijkheid voeren de leerlingen proeven
uit, waarvan de tijd goed geregeld is. Zonder de “raid” van drie dagen aan het einde van de
sessie mee te rekenen, ondergaan zij een training van 131 periodes van 45 minuten. Dit maar om
te zeggen dat onze vrienden voor niets terugdeinzen en voortdurend paraat staan. Ons
panoramisch overzicht van hun activiteiten, met de hulp en de vriendelijkheid van de hoofdonderrichter, kapitein Baron levert daarvan het bewijs.

ANPCV Oostende

VAN DE ROTSEN NAAR DE AMPHIBIE
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In 131 periodes van 45 minuten ondergaan de kandidaten een aantal testen die op zijn minst
genomen streng en selectief zijn. Men maakt er een erezaak van om te slagen in die testen
waarvan het B-brevet de beloning is.
Spreken wij eerst over de rotstesten. In 20 periodes hebben de leerlingen een voldoende
opleiding gekregen om 120 m op een rots te klimmen en ervan af te dalen. Luitenant Bebronne
toont zich in dit domein werkelijk de specialist der specialisten.
De kandidaten krijgen ook af te rekenen met een niet-alledaagse hindernisbaan. Zij moeten
tijdens een oefening die 10 tot 12 uur duurt over een hangbrug lopen, door nauwe rotsspleten
kruipen, een rots vertikaal beklimmen, enz . . .
Een andere proef draagt als naam “Me and my pal” (ik en mijn vriend). Deze proef bestaat uit
een rotsbeklimming, het oversteken van de Maas in een “Dinghy” en het opslaan van een kamp
volgens de gegevens van een plan.

De oefening duurt zes uren en eist een sterke ploeggeest.
Van een dinghy spreken is tevens zeggen dat de militairen te Marche-les-Dames de training van
een bedreven zeebonk krijgen. Knopen, overzetbootjes, amphibie-jeeps hebben voor hen geen
geheimen meer. Na 16 periodes vertrouwdheid met het water ondervinden de leerlingen zelfs
geen moeilijkheden meer met de gevaarlijkste afdammingen van de Lesse.
De titularis van een brevet B moet zich in alle omstandigheden uit de slag kunnen trekken. Hij
moet leren een lading te doen springen, hij moet kunnen spelen met de kabelbruggen, horizontale
ladders en andere hindernissen, die men terecht “Do or Die” noemt, wat zo veel wil zeggen als
“erover of sterven”.
Over dit alles doen de leerlingen de nodige kennis op dank zij de kostbare raadgevingen van 5
officieren, 16 onderofficieren en 10 korporaals BV. Het zijn allen mensen die zich met hart en
ziel aan hun “job” wijden. Hun weinige uren vrije tijd gebruiken zij om zich te vervolmaken of
om leden van bepaalde alpinistenclubs de knepen van het vak te leren. Het zijn mannen van de
goede soort.
IN HET RIJK DER DUISTERNIS

Bij het einde van de klimpartijd steken sergeant
Renard en “zijn kameraad” de Maas over aan
boord van een dinghy, vooraleer hun bivak op te
slaan.
Adjudant Claude Nauwelaers daalt
zeer snel 120 m aan de koord.
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Tot hiertoe gaven wij u een korte opsomming van de proeven die bij dag gebeuren. Het B brevet
impliceert echter ook nacht-oefeningen zoals een cross van 15 km, de oefening “Agadir” of met
andere woorden “blind” een weg volgen in de onderaardse meanders van het Dave fort,
verschillende kracht- en orientatie proeven, die zeker niet voor de eerste de beste zijn.
Er wordt hier van de kandidaten wilskracht, karakter-sterkte en koelbloedigheid gevraagd.
De bekroning van de sessie is een raid van drie dagen en nachten. Per peloton moeten de
kandidaten zich dan onderwerpen aan bivakken, amphibie-oefeningen, aanvallen op een
onbekend objectief, enz . . . Die ultieme proef laat aan de overgebleven kandidaten toe het
begeerde B brevet in de wacht te slepen.
Misschien besluit u uit deze beschrijving dat het B brevet voor supermensen is weggelegd.
Niets is minder waar. Elke normaal gebouwde man is bekwaam om dit brevet te verdienen.
Dit is trouwens de volste overtuiging van hoofdonderrichters als commandant Vilet, kapitein
Baron, adjudant Locky, sergeant Rauwoens en Debaerdemaker, alsook van de glimlachende
R.S.M., adjudant Robert Schils, en eveneens de mening van kapitein-genees-heer Eric
Dewaelheyns, op wie de zware verantwoordelijkheid berust om te voor-komen dat sommige
kandidaten te zware fysische inspanningen leveren.
Te Marche-les-Dames geldt het spreekwoord “Willen is Kunnen”. Die indrukwekkende
inspanningen tijden de verschillende proeven hebben ons aangespoord om ze op de gevoelige
plaat te zetten, teneinde ze u zo levendig mogelijk en waarachtig voor te stellen.
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Niet ingewijden kijken verbaasd toe wanneer een
afdamming van de Lesse wordt overgestoken, maar
sergeant Barras zorgt ervoor dat alles goed verloopt.
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Met de nylonkoord stevig aan zijn gids
gebonden, heeft de soldaat Corbaye van de
2e Wing geen schrik meer om naar beneden
te komen bij de afdaling van de Boule rots.
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Op twee kabels tussen hemel en aarde trekken de soldaten
Javaux en Pochard van de 2e Wing over de hangbrug.

April 27 jaar geleden ~ Operatie “ Silver back “
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Bedankt Mario dat we onderstaande artikels /
krantenknipsels mogen publiceren.
Tekst en uitleg zijn hier redactioneel overbodig.
In onze amicale een stille gewaardeerde kracht !
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Hier kan ook uw
advertentie nog
worden
bijgeplaatst…
Interesse … neem
contact op met
iemand van het
bestuur!
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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

