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Erevoorzitter : Goekint J. 
Erelid: Sanctorum L. 

 
 
 
Regionaal Uitvoerend Comiteit (RUC) 
 

VOORZITTER  SECRETARIS  PENNINGMEESTER 

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

GSM 0499/327721  GSM 0491/255701  GSM 0472/221157 
 
 
Website: www.paracdo-oostende.be 
 
 
Bankrekening: IBAN: BE78 0001 4934 0186 BIC: BPOTBEB1 
 
  
Regionaal Lokaal 
 
Dr. L. Colenstraat 8  Openingsuren: alle zondagen van 10.00u tot minimum 14.00u 
8400 Oostende 
 
 
Lidgeld 2011 
 
Effectieve Leden ........................................................... 16 euro (17-1 euro)* 
Kadetten.................................................................... 7,5 euro 
Sympathisanten ............................................................ 30 euro 
Plaatselijke Leden .......................................................... 8 euro 
 

*Nationaal lidgeld is 17 euro 
 
 
Regionale werkgroepen 
 
Bar en feestelijkheden: Benaerts Marc  
Plechtigheden en herdenkingen: Coudeville Marcel  
Materiaal en magazijn beheerders: Vaneeghem Peter en Van Dale Milo 
Veiligheids en technisch adviseur – materiaal: Vandierendonck Didier  
Juridisch adviseur: Daenekindt Roger 
Webmaster - clubblad: Vanhauter Dany (webmaster@paracdo-oostende.be) 
ANPCV adviseurs: Schoonooghe Willy – Panesi Armand  
Vaandeldragers: Benaerts Marc , Coudeville Marcel , Remue Raf 
Coördinatie oefeningen: Geerolf Luc 
Boetiek: Lams Danny 
Schuttersploeg ANPCV Oostende: Maertens Gilbert 
Rekenplichtigen: Oyaert Patrick , Remue Raf , Schoonooghe Willy 
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Opposed Landing 5de Editie 
 
 
 
Eindelijk was het zover. Na het verwerken van enkele tegenslagen, die 
werden opgelost door de vindingrijkheid van verschillende medewerkers, 

stond op vrijdag 15 april onze vijfde editie van onze raid “Opposed Landing” in zijn 
startblokken. 
Dit jaar werd ons basiskamp opgeslagen op de plaats – Buitengoed – te Oostende. 
Het is een coöperatief landbouwbedrijf gelegen langs de polderdijk, dicht bij de 
Gistelsesteenweg. Daar konden wij beschikken over een gebouwtje waar wij de keuken 
en de commandopost hebben ingericht. Op de grote aanliggende weide werd met vijf 
militaire muurtenten de refter en de bar opgesteld. 
Ergens langs de omloop, meer bepaald op de oude scheepswerf van Billiarts, was het ook 
een drukte van jewelste. Daar werd een koordepiste, een hindernispiste en een death-
ride klaargemaakt. De boten en vlotten werden daar eveneens in stelling gebracht om 
dan de dag erna, zaterdag 16 april, operationeel te zijn bij het morgengloren. 
Kort na de middag ontvingen wij de eerste deelnemers. Stilaan liep het kampement vol. 
De zon was ook van de partij wat zeker bijdroeg aan de gezellige sfeer. Na het 
avondmaal, vol-au-vent met friet waaraan ongeveer 85 mensen hebben deel genomen, 
werd omstreeks 22.00u. de algemene briefing gegeven. Een twaalf tal ploegen hadden 
zich ingeschreven wat goed is voor 56 deelnemers. 
Na een korte nacht, zeker voor de inrichters en keukenploeg, begon de dag rond 05.30u 
met het morgenmaal voor te bereiden. 
Om 06.00u. morgenmaal voor de medewerkers. Om 07.00u morgenmaal voor de 
deelnemers zodat om 08.00u. de eerste ploeg kon vertrekken. 
Na een boeiende en avontuurlijke omloop kwam de laatste ploeg binnen rond 16.30u. 
wat hen nog ruim de tijd gaf om eventjes te verfrissen voor de BBQ van start ging. 
Dit jaar werd gekozen voor een traiteur wat zeker geen verkeerde keuze was voor de 
210 mensen die daaraan hebben deel genomen. 
De keukenploeg heeft zich tijdens de BBQ nog even een inspanning moeten leveren maar 
kon achteraf toch ook genieten en zoals velen tot in de late uurtjes.  
Voor de medewerkers werd er dit jaar een gratis BBQ voorzien. Een balans zal 
opgemaakt worden om dit te evalueren voor de volgende editie. 
De zondagmorgen om 06.30u. was de keukenploeg terug paraat om de mensen die 
overnachten en de medewerkers die het kampement moesten ontruimen te voorzien van 
een morgenmaal. 
We kunnen terug blikken op een zeer geslaagd weekend waar zowel deelnemers als 
medewerkers met volle teugen hebben kunnen genieten. 
 
Het bestuur dankt hierbij alle medewerkers voor hun fantastische inzet elk naar eigen 
vermogen en kunnen. 
 

 
 
Danny Lams  
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RED BEAN MARS – 2011 
 
Op 21 mei 2011 was het zover en kon onze eerste editie van de RED BEAN Mars – Rember 
Kolwezi 1978 doorgaan. 

Na een jaar van voorbereidingen, kwamen met z‟n allen op zaterdagmorgen, 21 mei, 
samen aan het sportcentrum SWOK, te Staden. 

Met zo‟n 80 deelnemers, stapten we, op onze respectievelijke bus, die ons naar ons 
startpunt  zou brengen. Geluwe ( 25 Km ), Leke ( 25 km ) of Vladslo ( 16 Km ) zou het 
worden. We starten met z‟n allen onder een stralende zon.  
Dit als doel de eer te bewijzen  aan de slachtoffers van het Kolwezi-bloedbad tijdens het 
bewind van Mobutu ( Zaire 1978). 

De medewerkers hadden zich goed voorbereid  om de stappers te allen tijde  bij te staan 
op de controle en/of bevoorradingspunten op het parcours. Een mengeling van wijnrode 
en groene paracommandomutsen, geflankeerd door een burger plunje, gaf een speciaal 
toetsje aan de mars . Veteranen, militairen, ex- militairen en burgers stapten hun 
parcours af, alsof ze dit hun dagelijkse bezigheid was. 

In de vroege namiddag kwamen de eersten reeds aan in het SWOK. 

Gelukkig was onze bar en Foyer bemand, zodat de dorstige , zich kon laven in dit warme 
weer. Bij deze werden woeste verhalen van vroeger, in ons paracommandoleven, bij het 
weerzien van enkele peloton vrienden naar boven gebracht. Vele buitenstaanders 
konden op deze manier genieten van de straffe verhalen. 

Om 17.15 h. vertrokken we dan in peloton met de Piper en Vaandels voorop  richting 
kerk van Staden. In gezelschap van de Nationale ANPCV Voorzitter, de Burgemeester, 
het Schepencollege van Staden en de organisatoren van de RED BEAN Mars 2011, werd 
een plechtigheid gehouden. De  bloemlegging aan het monument van de 
oorlogsslachtoffers WW1 en WW2, was ook een eerbetoon aan alle paracommando‟s en 
burgers die om het leven kwamen tijdens diverse operaties en zeker deze van Operatie 
RED BEAN 1978 te Kolwezi. 

Na de parade en de optocht, stopte het officiële gedeelte van de Red Bean Mars – 
Remember  Kolwezi 78 aan het SWOK. In de grote sportzaal  die omgebouwd was tot 
grote feestzaal, kon men tijdens de BBQ  een dia show volgen op het grote scherm. 
Anderen genoten van een fris drankje op het zonneterras. 

De zondagmorgen , was het dan de beurt aan de vrijwillige opkuis ploeg. 

Het gemeentebestuur was zeer enthousiast en verzekerde ons  indien we een tweede 
editie te Staden  zouden houden, we zeker konden rekenen op hun  medewerking. 

Bij deze wil ik alle medewerkers en deelnemers danken voor hun inzet. 

 

Organisator Red Bean Mars: BOSTYN Jan (Sec ANPCV Oostende)  
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Dag Lt. Beauprez – 19 maart 2011 
 
Op zaterdag 19 maart greep de jaarlijkse herdenking plaats voor Lt.Beauprez en voor 

alle overledenen van onze regionale. Tussen 10.45 en 11.00 uur werd er verzameld aan 

de ingang van het kerkhof Stuiverstraat. De zon was van de partij en mede daardoor was 

er een grote opkomst. We telden niet minder dan 12 vaandels van vaderlandslievende- 

en paracommandoverenigingen, alsook het vaandel van de Korea verbroedering. Dit alles 

onder leiding van onze Marc Benaerts. Marcel Coudeville nam de algemene leiding over 

de plechtigheid op zich, terwijl Armand Panesi het bevel nam over de groep van wel een 

vijftigtal aanwezigen. Om 11.10 uur werd er opgestapt naar het graf van Lt.Beauprez op 

het ereperk van de begraafplaats. Vaandels voorop, gevolgd door de familie Beauprez, 

Schepen Vanessa Vens (de burgemeester was met verlof), de plaatscommandant, en 

vervolgens het peloton bestaande uit oudgedienden paracommando, Korea veteranen, 

leden van vaderlandslievende verenigingen en sympathisanten. 

Nadat iedereen zich had opgesteld rond het graf, nam de ceremoniemeester van de Stad 

Oostende het woord voor de bloemenhulde. Er werden bloemen gelegd door 

achtereenvolgens: 

 Schepen Vanessa Vens namens het stadsbestuur 

 De plaatscommandant van de Marine 

 De Ondervoorzitter van het VOSVAMO (Vereniging Oud Strijders en Vaderlandslievende Maatschappijen Oostende) 

 Marcel Coudeville namens de ANPCV Oostende (Voorzitter Lams en secretaris Bostyn waren verontschuldigd) 

 De familie Beauprez 

 De voorzitter van de Korea verbroedering Oost- en West-Vlaanderen 

 De voorzitter van de ANPCV Asse. 

Nadat Armand Panesi het bevel had gegeven om te groeten, weerklonk de Last Post, 

gebracht door een klaroenblazer van de stadsharmonie. 

Onder begeleiding van Marcel Coudeville gingen de personaliteiten zich vervolgens 

opstellen aan de uitgang van de begraafplaats om de vaandels en het peloton te 

schouwen. Met een “hoofd naar links” door het peloton van oudgedienden, werd een 

eresaluut gebracht waarmee de plechtigheid werd beëindigd. 

Vervolgens werd iedereen uitgenodigd naar het lokaal van onze regionale, waar er menig 

glaasje werd gedronken op de vriendschap. Nadien was er een koud buffet voorzien in 

de grote zaal. Velen hadden zich daarvoor ingeschreven, en het eetmaal was een groot 

succes. 

 

Armand Panesi 
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Raid de Logne 
 
In pre- optie van Opposed Landing werd na een sportieve coördinatie door de Regionale 
Liège beslist de raid te laten doorgaan op vrijdag 8 en zaterdag 9 april. Onze deelname 
aan Raid de Logne bij onze wapenbroeders van ANPCV Luik kon dus traditiegetrouw 
doorgaan en ook bogen op een stevige bezetting. 
Afspraak te Fraipont, in een Maison des Amis de la Nature, genaamd “ Hurlevent “, 
gesitueerd aan de zuidkant van de pittoreske vallei van de Vesder. 
Een voltallige sectie, gunstige weergoden en een natuurlijk geaccidenteerd terrein. 
Neen, thuis gras afrijden en boodschappen doen konden ons dit WE niet bekoren. 
 

       
 
Vrijdagnamiddag bij de verbroedering was een vin blanc nog steeds een witte wijn en 
een spaghetti bleef spaghetti, dus geen sprake van communitair onderscheid en lullig 
gedoe tussen oud Paracommando‟s. 
Dat het kaartlezen bij nachtoriëntatie niet meer zo vlot zoals vroeger, kan misschien 
aan onze bril liggen maar misschien ook een beetje aan die witte vin  
Dit jaar konden we rekenen op onze 2 rookies, Filip Van Brussel en Thibaut Matthys. 
Voor endex van de raid zouden catcrowl, portiek, pont de singe, Finse tafel, rappèl , 
death-ride en andere geen onbekenden meer zijn. Steevast welkom aan boord !  
Als kers op de taart had men onze nieuwsgierigheid geprikkeld en waren we verwittigd.  

              
 
Het was een zeker een uitdaging deze 62 m hoge Belgacom mast te beklimmen, gevolgd 
door een spectaculaire death-ride. 
Tussen pot en worst konden we nagenieten en terugblikken op een sportieve dag. 
Merci amicale de Liège et à la prochaine !   
 
Deelnemers : Benny, Fred, Patrick, Milo, Peter, Filip, Thibaut en Luc. 
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 Uw Publiciteit in ons volgend 
nummer op deze plaats? 
Verschillende formules zijn 
mogelijk… 
Meer info hierover aanvragen 
op: info@paracdo-oostende.be 
of kom eens langs in ons 
clublokaal….  
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REGIONALE MAALTIJD - MAANDAG 15 AUG. 2011 
 
Het bestuur nodigt zijn leden, hun familie en vrienden uit op de regionale maaltijd van 
maandag 15 augustus 2011.  
 
Deze gelegenheid gaat door in het restaurant van:  
 

“SALONS DE VREDE” Moerdijkstraat, 94 - 8480 Ichtegem.  
 
Aanvang receptie: 12.00u.  
Aanvang maaltijd: 13.00u.  
Prijs per persoon: 51 euro. 
 

De uiterste datum voor inschrijving, en tevens de afsluitingsdatum: 05 augustus 2011  

 
Inschrijven kan ENKEL en ALLEEN door overschrijven van het inschrijvingsgeld, met 

vermelding van de deelnemers op rekeningnummer:  BE78 0001 4934 0186  

 
Begunstigde: ANPCV Oostende  

Dr.L.Colenstraat, 8 - Oostende  
 
Vermelding:  Maaltijd 15 aug. …. aantal personen, en naam.  
 
 

Het bestuur hoopt jullie daar allen te kunnen begroeten. 

  

NACHTEGAALSTRAAT  28        8490 STALHILLE 
WEBSITE/WEBSHOP :  WWW.ZENART-DELO.BE     info@zenart-delo.be 

DESMET  FRANKY         GSM : 0032  (0) 475/56.34.33  FAX : 0032  (0) 50 67 61 98 
BTW  BE 0877.914.138 

Army & security gear 

Outdoor & Survival tools 

Jachtkledij & toebehoren 

Luchtdruk-  Pistolen & Karabijnen + 

tools 

Paintball- & Airsoft– wapens & tools 

Belgische camo gear  
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Doorsturen van foto’s… 

Daar er vele leden zijn die problemen hebben om foto‟s door te sturen naar de 
webmaster, werd uitgekeken om dit op een simpele, verstaanbare manier op te lossen. 
Hierbij een handleiding om op een eenvoudige manier een grote reeks foto‟s door te 
sturen naar de webmaster om op de site te plaatsen. Vergeet zeker ook niet te 
vermelden over welke gelegenheid de foto‟s gaan, en ook de datum van het gebeuren!!! 

Ga naar de site: www.wetransfer.com 
 
 

Dan krijg je dit scherm klik vervolgens op “GO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Tip: Om meerdere foto‟s te selecteren in één keer, klik je op de eerste foto, duw 
vervolgens de shift-toets ( de toets met dit tekentje:      ) in, en klik terzelfdertijd op de 
laatste foto. Zo zijn alle foto‟s geselecteerd, klik vervolgens op de knop „OPENEN‟ 

Op die manier hoef je de foto‟s niet te verkleinen om door te sturen, zo behoud je ook 
de kwaliteit van uw foto‟s, aangenamer om naar te kijken als de foto‟s scherp zijn!  

Gelieve in de toekomst enkel nog deze manier van werken te gebruiken, zo wordt ook 
mijn mailbox wat ontlast… 

Veel succes ermee, bij vragen één adres: webmaster@paracdo-oostende.be 
 

           Webmaster Dany 

Dan krijg je volgend scherm 

Klik op het + tekentje,  selecteer 
al  je foto’s en klik op OPENEN * 

Klik in dit vak en typ in: 
webmaster@paracdo-oostende.be 

Klik in dit vak en typ hier je eigen 
email-adres in… 

Klik in dit vak en typ hier waarover de 
foto’s gaan, en ook de datum 

Klik als laatste op de knop TRANSFER 
om  al je foto’s te versturen 

http://www.wetransfer.com/
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Oktober 1954 de eerste safari… (Robert Van Ryckeghem) 

 
Toen we hoorden dat we voor het eerst op safari gingen na die fameuze aanpassing (de 
brug over de lovooy), waren we in alle staten, SAFARI, dat klonk in onze oren de 
wildernis in, dat zou met de Willy-jeeps een tegenvaller zijn, maar bij het vertrek bleek 
het al bij al toch nog een meevaller. 
 Een beroeps vertelde ons dat we niet veel meekregen, kwestie van te jagen op wild, 
maar je moet geluk hebben, dat betekent, honger, we waren reeds goed op de hoogte 
gebracht door die beroeps(kok), de zondag voor het vertrek tijdens het avondmaal, 
wachtten we tot de meeste de eetzaal uit waren, en ramaseerden we alles wat nog op 
de tafels lag, brood, kramiek, boter, suiker, confituur, enz… Infiltreren was ons goed 
aangeleerd, „s avonds naar de keuken, waar we van alles meenamen 'deels‟ kregen, de 
maandag bij vertrek waren we goed geladen, mààr we hadden geen KOK, en bij navraag 
van onze luit (DE KEYZER JOZEF), wie is hier een beetje kok, stak men vriend 
staf zijn hand op, VAN RYCKEGHEN is BEENHOUWER-SLACHTER, en lap ik was de kok!!! 
Op de bijgaande  foto's kun je enkele beelden zien van de keuken in de broesse. 
Maar wat we allemaal mee(gekregen) hadden daar had onze luit geen benul van, 
sergeant BOCSTAEL, de chef van de bevoorrading suste hem, gekregen zei hij, hij was 
beroeps en verder kwam er geen commentaar (de luit at er ook van, van die patatten). 
Ik en nog iemand van de groep (Cools) zie foto,en sergeant Bocstael, waren de keuken, 
wat we daar allemaal klaarmaakten grenst wel een beetje aan de oerkeuken, en dat 
voor 35 man, 3maal daags was geen lachertje. Enkele voorvallen tijdens die safari: 
Rijstpap gemaakt die te dik was, met riviervis, vooral katvis van een halve meter lang, 
als saus, een schep van het kookwater van die vis aangedikt (heel lekker?). 
De bende ging een kalf gaan kopen, natuurkijk met de jeeps(uitstapjes) ergens in een 
dorp, fier als een gieter kwam de Jef met z'n bende terug met een KALF, en wat 
gebeurde er, ze lieten dat kalf los, gevolg die schoot er als een pijl van door, na een 
half uur door de broesse kregen we hem te pakken, en direct keelde ik hem „t bloed 
spoot in het 'rond, en Robert kreeg zowaar de naam van MOORDENAAR. 
Ze gingen eieren gaan kopen, was niet nodig, melk en eierpoeder genoeg, de fun toen ze 
terug waren was er af, wat was gebeurd, teveel gebroken én meer dan de helft waren 
lege eieren.Ze gingen kippen halen, terug na vier uur uitstap, de luit en z'n bende 
gooiden daar 35 kippen op de grond, en ze gingen terug vertrekken, mààr („k was kwaad 
geworden zij maar uitstapjes doen en ik in die keuken) toen ze op het punt stonden te 
vertrekken, riep ik KEYZER op het matje, stel je voor een eerste simpelen, dat elk z'n 
kip moest komen pluimen, of er kwam geen kip op tafel, sergaent Bocstael gaf me 
gelijk, de Jef keek naar me als ging hij me opeten, maar „k was te taai, en…(zie foto) 
uitstappen en elk z'n kip pluimen zelfs de JEF. 
Er is nog veel meer gebeurt op die eerste safari, zoals die missionaris die ons leerde 

mango's klaarmaken voor op de boterham. Hijzelf was vel over de been, gelijk een 

perkament, dood kon hij niet meer gaan.....  
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Onze kledij bij een plechtigheid… 
 
  

Dus aan de linkerkant van uw 
vest, de officiële Nationale 
Eretekens, op de rechterkant 
van het vest enkel de medaille 

van verdienste ANPCV. 
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Juni 
   17  Golden Spike te Schaffen 
   18  Herdenking Sluizen regionale Menen  
   24  Tweede Sprong te Schaffen 
 
Juli 
   2-3  Challenge Phyfferoen Regionale Menen  
   21  Nationale Feestdag 
 
Augustus 
   15  Maaltijd Oostende Kust en Hinterland 
  26-28  18de Bokenrijders Express 
 
September 
   9  Alternatieve sprong te Schaffen(27/05)  
   10  Raid des Crêtes Hautes-Fagnes 
 
Oktober 
   1  Oefening "Caliban"  
   7  Alternatieve sprong te Schaffen(24/06)  
   7  Tweede Klimdag te Marche-les-Dames  
   16  Mars Atnacarry regionale Ath 
 
November 
   11  Herdenking Wapenstilstand te Oostende  
   15  Koningsdag Te Deum te Oostende   
   26  Plechtigheid "Lucien Welvaert" Evergem 14.30u 
 
December 
   18  Regionale Algemene vergadering "ANPCV" Oostende Kust en Hinterland 
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