


   
Nationale Vriendenkring ParaCommando Oostende-Kust en Hinterland 

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

 
 
Regionaal Uitvoerend Comiteit (RUC) 
 

VOORZITTER  SECRETARIS  PENNINGMEESTER 

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

GSM 0499/327721  GSM 0491/255701  GSM 0472/221157 
 
 
Website: www.paracdo-oostende.be 
 
 
Bankrekening: IBAN: BE78 0001 4934 0186 BIC: BPOTBEB1 
 
  
Regionaal Lokaal 
 
Dr. L. Colenstraat 8  Openingsuren: alle zondagen van 10.00u tot minimum 14.00u 
8400 Oostende 
 
 
Lidgeld 2013 
 
Effectieve Leden ............................................................ 16 euro (17-1 euro)* 
Kadetten ...................................................................... 8 euro 
Sympathisanten ............................................................. 30 euro 
Steunende Leden ............................................................ 5 euro 
 

*Nationaal lidgeld is 17 euro 

 
 
Regionale werkgroepen 
 
Bar en feestelijkheden: Coudeville Marcel  
Plechtigheden en herdenkingen: Coudeville Marcel  
Materiaal en magazijn beheerder: Vaneeghem Peter 
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: Verhulst Freddy - Casteleyn Pieter (reserve) 
Coördinatie oefeningen: Geerolf Luc 
Boetiek: Lams Danny 
Rekenplichtigen: Oyaert Patrick , Remue Raf , Schoonooghe Willy 
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Woordje	  van	  de	  voorzitter	  
 
 
Beste vrienden paracommando’s, beste sympathisanten, 
 

Na een zeer slecht voorjaar konden we genieten van een nu stilaan op z’n eind lopende 
schitterende zomer. Hopend op een uitstekend najaar en we kunnen de winter tegemoet 
treden. 
Toen ik in 2011 het voorzitterschap aanvaardde met het oog op mijn pensionering als 
brandweerman-duiker heeft dit onverwacht een andere wending genomen. 
Een nieuwe uitdaging bood zich aan als Medic Rescue Diver bij een Vlaams 
Helikopterbedrijf. Als crew-member van een helikopter team verzeker ik mede de  SAR-
dienst (search and rescue) in Nederland.  
Het contract was voorzien voor één jaartje maar intussen tijd zijn we reeds meer dan 
twee jaar actief.  
Daaruit vloeit echter voort dat onder de clubleden de opmerking wordt gemaakt dat de 
voorzitter veel afwezig is op plechtigheden en activiteiten. 
Deze opmerking is terecht, maar weet wel beste leden dat dit niet zo zal blijven.  
Ik ben er rotsvast van overtuigd dat deze tijdelijke leegte zeer goed wordt ingevuld door 
personen die onze club zeer nauw aan het hart ligt en waarin ook de paracommando spirit 
nog brandt. 
Bij elke gelegenheid of activiteit waar ik niet aanwezig kan zijn is mijn hart bij hen die er 
wel bij waren. Aan hen die daar fier hun muts en het ANPCV kenteken op de borst durven 
te dragen. Mijn dank aan jullie daarvoor.  
Stuk voor stuk PRACHTKERELS...!!! 
Een lichtpuntje is wel dat onze sec. Jan Bostyn op het einde van dit jaar een verdiend  
pensioen tegemoet gaat. 
Nu maar hopen dat hij zich ook niet laat verleiden door een andere uitdaging (..!!), zodat 
hij zijn werkzaamheden voor onze club kan verder zetten. 
Hij is immers, en dit samen met onze penningmeester Luc Geerolf, onze man achter de 
schermen – tevens met Dany Vanhauter en de mannen van de werkgroepen, de 
organisator/coördinator van onze uitstap naar Ieper, de mars RED BEAN en van het 
vernieuwde concept Opposed Landing. 
Dat onze club leeft getuigt ook van de mooie opkomst op onze korpsmaaltijd van15 aug. 
en het binnenhalen van de wisselbeker “1 Sgt. Stef Vandewyngaert” - op de activiteit “ 
De Bokkenrijders Express ” georganiseerd door de regionale ANPCV Leopoldsburg.  
Deze beker behaalden wij door aan de activiteit deel te nemen met de meeste 
gebrevetteerde paracommando’s en sympathisanten. 
Een dikke PROFICIAT aan allen...!!! 
Op 1 november wordt de landing op Walcheren herdacht waaraan Belgische Commando’s 
hebben deelgenomen. 
Terug zal een daguitstap voor deze plechtigheid naar Walcheren worden georganiseerd. 
Zie verder in ons tijdschrift. 
MANNEN ! Met zijn allen daarheen voor een gezellige dag...!!! 
Het einde van het jaar nadert snel. Gedenk onze algemene vergadering dewelke doorgaat 
op zondag 15 december. Ik hoop jullie daar allen te kunnen verwelkomen.  
 
Mijn paracommando groeten. 
Danny	  Lams	  
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	  De	  sterkte	  van	  een	  (	  onze	  )	  club	  
 
 
 
Via de stad Oostende, hebben we in de beginjaren van onze club (1983) ANPCV  

Regionale Oostende, door toedoen van oud Burgemeester en erevoorzitter, de heer Julien Goekint , ons 
mooie clublokaal verkregen. Destijds werd deze locatie, door vele Oostendse verenigingen gegeerd.  
Doch werd deze ONS toegewezen.  
Dit om onze Paracommando’s in een gezellige sfeer samen te brengen, onder de noemer ANPCV Oostende-  
Kust en Hinterland en dit onder het wakende oog van de ANPCV Nationaal te Brussel. 
Het openstellen van ons lokaal, vergaderzaal en de clubbar geeft onze leden de kans, gezellig een drankje  
tegen een democratische prijs te nuttigen, bij een babbel onder wapenbroeders en sympathisanten. 
Uiteraard dient iedere club in goede banen gestuurd te worden, door een verkozen bestuur. 
Het bestuur ( Voorzitter/Secretaris/Penningmeester) besliste, een transparant beleid te volgen om  
alle leden dichter te betrekken bij het clubgebeuren. 
Daarom werden er “Werkgroepen” gesticht ( Barbeheerder Barbedienden /Materiaal beheer/ 
Vaandeldragers/Juridisch adviseur/Veiligheidscoördinator/ Rekenplichtigen en ANPCV adviseurs.  
Wel rekening houdende dat het bestuur ( Regionaal Uitvoerend Comité : RUC) de eindbeslissing en de mandaten 
en de volle verantwoordelijkheid dragen tegenover de ANPCV Nationaal ( Brussel ) en de Belgische wetgeving. 
Deze verantwoordelijkheden leiden soms tot misverstanden, onbegrip of jaloezie, wat totaal 
overbodig is. Ieder lid in de club is een schakel in een ketting die enkel zo sterk is als de zwakste schakel.  
Elke schakel is dusdanig belangrijk zolang hij gesmeerd wordt en zijn kracht ( geloofwaardigheid) behoud, 
ongeacht zijn status of zijn functie. 
Een zwakke schakel dient gesterkt te worden. Een verroeste schakel dient gekuist te worden.  
Een gebroken schakel dient hersteld of vervangen te worden. 
Op deze manier blijft een club verder bestaan!  
Tenslotte zijn we een uitstervend ras, door de opschorting van de “legerdienst”. Daarom is het onze plicht, 
het voortbestaan van het Regiment ( of moet ik nu zeggen: de Lichte Brigade) Paracommando te promoten  
en de jeugd te motiveren. Iets wat vandaag zeker niet altijd een gemakkelijke klus is ! 
Op deze manier kan het verder bestaan van de Paracommando’s en de ANPCV verzekerd worden. 
Iedere afwijking of negatieve impuls, dient geremd te worden. 
Het is onze taak, het bloed van onze voorgangers te eren en te herdenken.  
                
 
 WIE HET VERLEDEN NIET EERT – IS HET HEDEN NIET WEERD! 
 
ANPCV ( Amicale Nationale Paracommando Vriendenkring) 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Doel:	  
De vereniging hergroepeert de voormalige autonome verenigen: Vriendenkring der Parachutisten,  
Verbroedering der Commando’s, Nationale en Regionale Paracommando Vriendenkringen en Verbroederingen. 
De vereniging streeft ernaar de korpsgeest der Paracommando eenheden in het burgerleven 
verder levendig te houden, zonder onderscheid van rang of anciënniteit. 
Het levendig houden en het vereren der nagedachtenis van de oudgedienden der Para- Commando eenheden, 
gesneuveld op het veld van eer of in bevolen dienst. 
Het scheppen en onderhouden van vriendschapsbanden tussen haar leden en de leden van elke gelijkwaardige 
Nationale of buitenlandse vereniging, waarvan de doelstellingen dezelfde zijn. 
Het werven van nieuwe leden onder gewezen Paracommando’s en militairen in actieve dienst, moet een  
constante zorg zijn voor alle ANPCV leden . 
De vriendenkring moedigt de organisatie van activiteiten aan die erop gericht zijn, de “ Paracommando  
Spirit ”, gevoelens van burgerzin en vaderlandsliefde,van kameraadschap en solidariteit in stand te houden 
en deze tevens te bevorderen onder alle leden met inbegrip van hun familie. 
 
De SEC: Bostyn Jan  
 
Groeten van Jan ( de SEC) 
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KATANGAKRUIS	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wellicht hebben sommigen onder jullie in het clublokaal in de grote zaal rechts van de 
ingangsdeur het item gelijkaardig als deze op de afbeelding zien hangen. Het ziet er uit 
als een dubbele boemerang en is uit koper gemaakt. Ze bestaan in verschillende maten en 
zijn afkomstig uit het vroegere Centraal Afrika.  
Men zou de mening zijn toegedaan direct te denken aan één of ander primitief wapen 
voor de jacht. Niets is echter wat het lijkt …. 
Dergelijke kruisen, Katangakruisen genoemd, werden door Portugese scheepslieden 
geïntroduceerd in Centraal Afrika als betaalmiddel vanaf de 13 °eeuw tot in de 18°eeuw. 
Ze werden ook al gauw door de Afrikanen zelf gemaakt. De koperen kruisen uit Katanga, 
“croisettes” of in het Swahili “Handa” genoemd waren eeuwenlang als prestigesymbolen 
een teken van waardigheid en macht. Hierdoor oversteeg hun waarde dikwijls de 
werkelijke koperprijs. Als betaalmiddel raakten ze over een zeer groot gebied verspreid. 
Aan het begin van de 19°eeuw verscheepten de Portugezen ze zelfs naar Rio.  
 
Tegenwoordig is het Katangakruis het embleem van de provincie Katanga.  
 
Gelukkig ben ik als penningmeester gespaard gebleven van dergelijke munt bij het 
ontvangen van het jaarlijks te betalen lidgeld van velen onder jullie die gediend hebben 
in onze voormalige kolonie. J J   
 
                                                                               Tekstedit : Luc Geerolf 
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Touwwerk	  
 
Dag mannen,  
 
Tijdens mijn passages langs verschillende parcours heb ik mensen bezig gezien, die met een 
minimum aan materiaal en kennis hun opdracht volbrachten. Dat sierde hen, op zijn Belgisch, 
plantrekkers. 
Eén puntje stelde mij ook gerust.  Alle deelnemers waren sterke beren, vallen zouden ze  
zeker niet doen. “ Niet plooien ! “ hoorden we ze roepen en gelukkig zijn ze niet gevallen ! 
Het venijn zit meestal in de staart, want als murphy toeslaat kan het fataal zijn.  
Willem Vermandere zingt in één van zijn lied van duizend soldaten “ het is altijd iemands voader, 
altijd iemands kind” Dus ongevallen vermijden is een must ! 
Iedereen, militair en /of burger die te Marche – Les –Dames is gepasseerd, weet dat veiligheid een 
prioriteit is.  Het staat boven het taktisch belang van de oefening. 
Bij het overschrijden van hindernissen en obstakels wil ik hierbij graag wat informatie meegeven 
om met de juiste techniek veilig het doel te bereiken. 
De info komt uit de cursus onderrichter - / Hulp onderrichter Commando van het 
Trainingscentrum voor Commando’s te Marche – Les - Dames. 
Het is een monnikenwerk geweest om alle aspecten van de veiligheid en gebruik van het  
materiaal in een cursus te gieten. Deze moeten de veiligheid verzekeren van de mensen die er 
gebruik van maken, wat de weersomstandigheden ook mogen zijn. Zulke cursus leeft, wat wil 
zeggen ; dat er steeds veranderingen of aanpassingen kunnen gebeuren.  De onderrichters moeten 
dus altijd de update volgen en de nieuwste technieken kunnen uitvoeren. Een specialiteit die 
nooit stopt en steeds aangepast en verbeterd wordt. 
De twee specialisten in het opmaken en modelleren van deze cursus zijn Adjt BOURGOIS Yves en 
1CC VAN ACKER Pascal van het Training Centrum voor Commando’s. 
Met dank aan hen om de info uit de cursus te mogen publiceren voor ons clubblad. Onze club 
heeft een gerecycleerde onderrichter Commando, dus maak er gebruik van. 
In een eerste schrijven wens ik een klein algemeen woordje te plaatsen inzake knopen en 
touwwerk .  
 
INDIEN JULLIE OEFENEN: KNOPEN / INSTALLATIES / OEFENINGEN  ZONDER EEN CONTROLE,  
KAN DE CLUB NIET AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR EVENTUELE ONGEVALLEN. 
 
Algemeen. 
Een knoop is een samenstelling van lussen en ogen waarbij elke knoop kan ingedeeld worden in 
een bepaalde categorie met zijn specifieke gebruiksdoeleinden. 
Slechte knopen zijn zeldzaam, ze worden eerder verkeerd gebruikt . 
Een goede knoop is :  Gemakkelijk te maken. 
                                Gemakkelijk los te maken. 
                               Glijdt niet wanneer hij belast wordt. 
                                Komt niet los wanneer de belasting vermindert. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Verzwakt het touw slechts een minimum. 
 
Opmerking: 
Indien er gewerkt wordt met dubbele touw of touw in dubbel, kan men aannemen dat alle banen 
in de knoop in dubbel verwezenlijkt worden. Uitgezonderd de dubbele achtknoop. 
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Soorten knopen. ( categorie ) 
1. 1. Vasthechtingsknopen (11) 
2. 2. Verbindingsknopen (6) 
3. 3. Remknopen (2) 
4. 4. Blokkeringsknopen (2) 
5. 5. Autoblokkeringsknopen (4) 
6. 6. Spanknopen (1) 
7. 7. Sjorringen (2) 

 
Materiaal: 
In de handel is er een zeer ruime diversiteit aan materialen te koop. 
Ook in M-L-D  bezitten de leerlingen en de onderrichters specifiek materiaal om hun job naar 
behoren uit te voeren.  Al deze materialen verzekeren veiligheid doch bij een verkeerd gebruik 
ervan en /of een gebrek aan kennis kan het levensgevaarlijk worden. 
Gebruik het juiste materiaal met de juiste know-how en laat het testen aan specialisten over. 
 
Touwen: 
Touwen kunnen gebruikt worden als  

• Hulpmiddel: knopentouw 
• Bevestigingsmiddel: sjorring 
• Beveiligingsmiddel: veiligheidsleitouw 
• Transportmiddel: rappel 

 
Soorten touwen: 
Ze worden volgens twee criteria gerangschikt. 
 Volgens de diameter:  van 5 mm tot … 
 Volgens de elasticiteit:  

• Dynamische touwen: ( elastisch) vooral gebruik bij het klimmen 
• Statische touwen : ( weinig elastisch) speliologie  

Hennepkoord : Wordt om zeggens niet meer gebruikt. 
Drijvend koord : vooral als drijvend ( vlottend ) koord bij booting ( draagt 1070 kg !) 
 
Noot: 

• Gebruik de koorden waarvoor ze dienen, draag er steeds zorg voor want ze zijn duur.   
Bind of tape de uiteinden af tegen uitrafelen, het is geen zicht en het biedt uw koord een 
langere levensduur. 

 

Dura lex sed lex                                                           Tekstedit: Vandierendonck Didier 
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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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A Wife Remembers	  
 
A word in the house, a stroke of a pen, 
the country disbanded a body of men 
with fighting finesse and fitness supreme , 
the crème de la crème wore the berets of green. 
 
Their training was tough, it had to be so, 
how to fight with a knife, how to kill with one blow. 
Salerno, Bardia, Dieppe, St-Nazaire, when impossible 
ods, the Commandos were there. 
 
Their raids so succefful that Hitler said, 
“ If captured, no prisoners – I want these men dead ! “ 
Too late he discovered his men were not keen 
to battle with those wearing berets of green. 
 
On D-Day, Sword beach they were to the fore 
as they jumped from their craft and made for the shore, 
their contempt for the Nazis was plain to be seen 
for they wore not steel helmets, but berets of green. 
 
When it was all over – the fighting no more 
the first they disbanded, the green beret ‘corp’ 
Who went back to theire shire, their town and their glen, 
a body of gentle, self-disciplined men. 
 
Yet, forty years on they still meet, it is said 
to talk, toast their Queen, and remember their dead 
who’s memorial stands at the food of the Ben 
where they trained for the right to be the green beret men. 
 
For our freedom of movement, our freedom of speech, 
to those who came after, this gospel I preach. 
A word in the house, a stroke of a pen, cannot  
wipe out our debt to those green beret men. 
 
Elizabeth Boardman               ( wife of Arthur Boardman, N° 2 Commando ) 
 
 
Deze brief wordt tentoongesteld in het Commando museum te Spean Bridge in het Spean 
Bridge Hotel – Commando Bar 
 

Tekstedit: Luc Geerolf     
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Opposed Landing 2013. 
 
Dat de woorden “ stand by ‘ en ‘cancelled ‘ geen onbekende gegevens zijn onder ‘ 
Groene ‘ en ‘ Rode ‘ baretten is ons alom bekend en gekend.  
We zijn er indertijd vaak mee geconfronteerd en hebben ook deze waarden leren 
aanvaarden en begrijpen. 
Hogere echelons dienen bij de planning terdege rekening te houden met tal van factoren 
voor het welslagen van een operatie. Dat de weegschaal in het volledige concept juist 
voor de aanvang van zo’n operatie niet in evenwicht is inzake organisatie van het geheel, 
mankracht, uitvoering en de beoogde doelstellingen kan er toe leiden dat er helaas een 
mindere prettige maar billijke beslissing wordt genomen. 
Reeds in het verleden werden andere regionales uit hoofde hiervan ook genoopt het 
woordje “ cancelled “ te gebruiken. 
Dat ook wij, de organisatie, strikt naar de aanvang toe van Opposed Landing deze 
beslissing hebben genomen , hierbij onze emoties en ontgoochelende houding opzij 
schuivend, werd in het belang van de leden en de totaliteit van de club genomen waarbij 
‘ evenwicht ‘ een prioritair gegeven is.  
Reeds in het voorwoord van de Secretaris wordt het belang van een ketting en schakels 
benadrukt.  
Hoeveel er ook vanuit de hoogste echelons naar ons toe, leden van de vriendenkringen 
Para-Commando, op het belang van spirit , samenhorigheid en activiteiten de nadruk 
gelegd wordt, wel … hierop kan door elk van ons zijn eigen invulling geven worden.  
Echter kunnen we niet ontkennen dat een blijvend enthousiasme, leeftijd, geschiktheid 
en een gebrek aan vers bloed ons aller knaagt. 
Dat we vanaf endex Opposed Landing 2012 ons ook hiervan reeds terdege bewust waren 
bewijst dat we bij Opposed Landing 2013 voor een transformatie ‘ back to basic ‘ 
opteerden.  
Neen, géén esbit, C- rantsoenen en M56. 
Doch wel een veranderende omkadering waarbij gestreefd werd naar géén basiskamp ter 
grootte van een bataljon, een kleiner aantal en mindere werklast van en voor de 
medewerkers , geen overbodige onkosten voor de club en zelfs een doorvloeiing van leden 
en medewerkers naar het deelnemersveld.  
Het laten doorgaan van Opposed Landing tegen de neiging in van opoffering en 
inspanningen , een klein deelnemersveld en een kleine schare trouwe medewerkers , 
kunnen enkel de glans en de herinnering aan een parel doen ombuigen. 
We betreuren de gedeelde ontgoocheling en bedanken allen die zich gemeld hebben als 
deelnemer en medewerker. 
Het tot stand brengen van een oefening met het kaliber zoals Opposed Landing is geen 
sinecure. Het vergt dan ook moed om een beslissing als 
deze te moeten nemen. Opposed Landing editie 2013 is definitief cancelled. 
We danken jullie dan ook voor het opbrengen van het nodige begrip. 
 
Inrichtende organisatie Opposed Landing                           tekstedit: Luc Geerolf 
Bestuur ANPCV Oostende  
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20e	  Editie	  van	  de	  Bokkenrijders	  Express	  2013	  
	  
Dat	  de	  gecombineerde	  oefening	  “	  Bokkenrijders	  Express	  “	  als	  een	  exprestrein	  over	  ons	  heen	  is	  
gewalst	  bewijst	  deze	  20°	  en	  (	  hopelijk	  niet	  )	  laatste	  editie.	  Inderdaad,	  sinds	  20	  jaar	  werden	  velen	  
onder	  ons	  door	  onze	  Limburgse	  Para	  Commandovrienden	  getrakteerd	  en	  verwend	  op	  een	  steeds	  
wisselend	  parcours	  ingevuld	  met	  een	  grote	  verscheidenheid	  aan	  oefeningen.	  
Spitsvondigheid,	  sportiviteit	  en	  een	  kwinkslag	  met	  een	  knipoog	  getuigen	  van	  een	  creatieve	  solide	  
ploeg	  met	  een	  sterke	  achterban.	  
Ook	  dit	  jaar	  konden	  we	  rekenen	  op	  een	  schitterende	  uitgave	  met	  een	  spetterende	  apotheose	  op	  
het	  einde	  van	  het	  parcours	  en	  als	  afsluiter	  een	  laatste	  death-‐ride	  uit	  de	  kerktoren.	  Niet	  alleen	  
bouwden	  we	  doorheen	  de	  jaren	  talrijke	  vriendschappen	  op,	  doch	  ook	  in	  ons	  eigen	  deelnemersveld	  
leerden	  we	  er	  elkaar	  beter	  kennen.	  
Niet	  één	  doch	  ook	  deze	  laatste	  wisselbeker	  mochten	  we	  er	  in	  ontvangst	  nemen.	  Dit	  konden	  we	  echt	  
niet	  zonder	  jullie	  wederkerende	  sportieve	  aanwezigheid	  en	  inzet.	  
De	  woorden	  van	  kolonel	  E.	  Blondeel	  (	  SAS	  )	  geciteerd	  door	  Jaak	  Daemen	  (	  SAS	  )	  indachtig	  zijnde,	  
zullen	  we	  in	  herinnering	  aan	  de	  Bokkenrijders	  de	  vlammen	  koesteren.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tekstedit	  :	  Luc	  Geerolf	  
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Herdenking Walcheren 1 november 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoals vorig jaar zal ANPCV Oostende deelnemen aan de herdenkings- 
plechtigheden te Westkapelle en te Domburg. Het organiseren en aanwezig zijn op deze 
plechtigheid is vanouds een initiatief van ANPCV Antwerpen. 
Niettemin is dit uitgegroeid tot een massale bijeenkomst van Rood en Groen om de 
bevrijding van Walcheren te herdenken en even stil te staan bij de 4 th Troop van  
10 -Inter Allied Commando tijdens operatie “ INFATUATE “ 
De officiële planning , timings en kostprijs dienen nog nader op elkaar afgestemd te 
worden. 
Wel kunnen we reeds meedelen dat onze club dit jaar een autocar zal inleggen en dit in de 
marge van grootte van de inschrijvingen. Er zal volgens de beschikbare plaatsen ( 33 of 50 ) 
uiteraard voorkeur gegeven worden aan de leden ( eff – symp – cadet ).  
Van zodra alle gegevens qua deelnameprijs en timings bekend zijn zullen deze verspreid 
worden via de nieuwbrief online , de website van de club en bovenal in het clublokaal. 
 
 
 
Digitale Tam-tam  
 

Ontvangt u nog géén digitale nieuwsbrief en beschikt u over een emailadres ? 
è stuur een mailtje naar info@paracdo-oostende.be met uw gegevens + lidnummer en de 
vraag om de nieuwsbrief te ontvangen. 
Wenst u daarentegen géén digtale nieuwsbrief meer te ontvangen ( wat spijtig zou zijn )  
è idem met vraag tot schrapping. 
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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  



 
 
 
 
September 
   6-8  Oefening Opposed Landing te Oostende Back To Basic 
   07  Raid de Crêtes te Malmedy 
   13  Alternatieve sprong te Schaffen(17/04) 
   14  Raid Caliban 
   20  Tweede Klimdag te Marche Les Dames 
   24  Golden Spike te Flawinne 2Cdo  
    
 
 
Oktober 
   04  3de Feest St-Michel ANPCV Nationaal  
   11  Alternatieve sprong te Schaffen(14/06) 
   13  Mars “Atnacarry” (ANPCV Ath) 
 
 
November 
   01  Herdenkingsplechtigheid “INFATUATE” 1944 (Walcheren/Westkapelle/Domburg) 
   11  Herdenking Wapenstilstand te Oostende  
   15  Koningsdag Te Deum te Oostende 
   24  Red/Black Dragon Marche (ANPCV Leuven)   
 
 
December 
   15  Regionale Algemene vergadering "ANPCV" Oostende Kust en Hinterland 
 
 

 

Allerhande	  foto’s	  terug	  te	  vinden	  op:	  
www.paracdo-‐oostende.be	  
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