


   
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 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: Verhulst Freddy - Casteleyn Pieter (reserve) 
Coördinatie oefeningen: Geerolf Luc 
Boetiek: Lams Danny 
Schuttersploeg ANPCV Oostende: Maertens Gilbert 
Rekenplichtigen: Oyaert Patrick , Remue Raf , Schoonooghe Willy 



 

A
N

P
C

V
 O

o
st

en
d

e 

1 

 

Woordje van de secretaris 
 
 
Beste vrienden, 
Beste vriendinnen, 

 
Ondanks het slechte weer van de laatste maanden had het eerste en tweede kwartaal een 
drukke agenda voor onze club. Weer of geen weer, onze vaste kernleden lieten zich niet 
kennen tijdens diverse ANPCV activiteiten of plechtigheden. Echte Paracommando’s. 
 
Onze problemen met De POST-Bank, zijn gelukkig achter de rug. Voor sommige leden was 
het betalen van hun lidgeld een struikelblok. Iets waar zij en wij als bestuur geen schuld 
aan hadden. Het mankement lag bij de organisatie van De POST-Bank. Daarom zullen we in 
de loop van het jaar veranderen van bank. 
 
Als secretaris, doe ik nogmaals een oproep naar ALLE leden. Nuttige informatie als 
telefoonnummer, gsm nummer, vernieuw adres of e-mail adres, doorsturen naar de SEC 
a.u.b. Van de meeste leden hebben we al deze informatie, doch niet van allen!  
Die gegevens zijn zeer belangrijk voor onze briefwisseling. 
Een goede communicatie is zeer belangrijk in ons clubleven. 
 
Op 15 augustus hebben we dan onze “Korpsmaaltijd” van onze ANPCV Oostende – Kust en 
Hinterland. Dit jaar bestaat onze club 30 jaar.  
In 1983 startten enkele oud paracommando’s onze regionale. 
Daarom doe ik een oproep naar alle leden aanwezig te zijn op ons clubfestijn in de 
feestzaal Ten Stuyver te Oostende ( zie verder in ons blad). 
 
Onze Barbeheerder Coudeville Marcel, ook verantwoordelijke “ Plechtigheden en Boetiek “ 
stopt in december 2013, met zijn mandaat als “Barbeheerder” van de ANPCV Oostende. 
Marcel wil ons de tijd geven, om een vervanger te zoeken. Zodat de overgave naar de 
nieuwe kandidaat “ Barbeheerder” zonder problemen kan verlopen.  
Waarbij onze dank Marcel “ een toonbeeld van loyaliteit “.  
Kandidaten kunnen zich schriftelijk melden via het bestuur. 
De functie “ Barbeheerder” dient ingevuld te worden door een “ Effectief “ lid ( ANPCV Oostende).  
Alle verdere informatie “ Barbeheerder” kan bekomen worden bij het bestuur.  
Dus mannen, niet aarzelen wij zoeken een vervanger!  
 
Groeten van Jan ( de SEC) 
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Korpsmaaltijd ANPCV Oostende – Kust en Hinterland 2013 
 
Viering: 30 Jaar ANPCV OOSTENDE – KUST en HINTERLAND ( 1983 – 2013 ) 
Onze jaarlijkse korpsmaaltijd ( clubmaaltijd) zal doorgaan op donderdag 15 augustus in de 
feestzaal Ten Stuyver, Stuiverstraat 357 te Oostende ( bij het gemeentelijk kerkhof). 
 
Alle leden ANPCV Oostende – Kust en Hinterland ( Eff – Sym – Cad – Kor – Steun ) 2013 
worden samen met partner uitgenodigd op ons festijn .  
Dit jaar vieren we tevens het 30 Jaar bestaan van onze club.  
Als bestuur hopen wij op een zeer grote opkomst van onze leden.  
Een moment om oude wapenbroeders nog eens terug te zien. 
 
Afspraak in de zaal TEN STUYVER om 11.45h, aanvang om 1200h. 
 
Menu:  
 
12.00h – 13.00h:  

Receptie met parelwijn, jus of andere dranken met warme en koude hapjes. 
 
13.00h:  

Maaltijd 
         Voorgerecht: Huwelijk van scampi’s en tongrolletje met rijst en lichte currysaus. 
 
         Hoofdgerecht: Chateaubriand Archiduc met warme groenten en aardappelkroketten. 
 
         Dessert: Dessertbuffet en praalgebak  30 Jaar ANPCV  OOSTENDE. Koffie of thee. 
 
     
Alle dranken ( geen sterke dranken en zware bieren ) inbegrepen tijdens het menu. 
 
Het muzikaal kader wordt verzorgd door Discobar “ The Sixties “. 
Om 18.00h eindigt dan ons gezellig samenzijn: 30 Jaar ANPCV Oostende – Kust en Hinterland.  
 
Dit voor de clubprijs van: 37.00 euro per persoon. 
 
De inschrijving en betaling dient te gebeuren door storting op de clubrekening: 
 
BE 78 0001 4934 0186 met vermelding KORPSMAALTIJD 

 

Ook vermelden!!! Het aantal personen met de naam ( lid + partner ) van de deelnemers. 
 
 
UITERSTE datum van ONTVANGST betaling: woensdag 07 augustus 2013.  
Deze datum zal NIET overschreden worden. 
 
Zegge het voort!  
 
Paracommando samenhorigheid siert onze club. 
 
De Sec. BOSTYN Jan ( gsm: 0491 255701)                    
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Verslag Veteranendag zondag 7 april 2013 
 

Jaarlijks brengen wij, op 7 april, hulde aan de Belgische militairen wie het leven lieten 
sinds de W.O.II, en dit in het bijzonder in uitvoering van hun opdrachten ten  dienste van 
humanitaire operaties en vredesmissies. 
 
De datum van 7 april werd door de Belgische regering in1998 gekozen als “Veteranendag” 
ter herdenking van de 10 paracommando’s die op die dag in 1994 in Kigali (Rwanda) 
werden vermoord. 
Traditioneel was de paracommando vereniging van Oostende, Kust en Hinterland, 
versterkt met een delegatie van de regionale Gent, paraat op de plechtigheid die in 
Oostende gehouden werd. 
 
Om 10.45u verzamelden wij ons voor het stadsmonument in de Jozef II-straat ter hoogte 
van de St. Petrus en Pauluskerk.  
 
In aanwezigheid van de burgemeester en een aantal afgevaardigden werd om 11.00u 
overgegaan tot de bloemlegging en eerbewijzen waarna onze paracommando’s  zich naar 
het lokaal begaven voor de receptie. 
Een 34-tal bonnetjes werden uitgedeeld voor een gratis drank aan de personen die 
aanwezig waren op de plechtigheid. 
Om 12.30u konden de 45 mensen die zich daarvoor hebben ingeschreven, aan tafel 
schuiven voor een uitgebreide maaltijd. 
 
Het bestuur dankt van harte de vrijwilligers die zich  hebben ingezet om dit mogelijk te 
maken.In de bar en keuken waren dit Anita, Lieve, Tinneke, Fredje Verhulst, Ronny 
Cabeke en Betty. 
In het bijzonder ook onze Marcel Coudeville de instaat voor de voorbereidingen en 
coördinatie van het geheel. 
 
Onze hartelijke dank. 
 
Danny Lams 
 
  

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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Testmars Red Bean op zaterdag 28 april 2013…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zaterdag 28 april hadden we dan onze testmars ter verkenning en voorbereiding voor 
het echte werk “ De RED BEAN MARS – REMBER KOLWEZI 78 “ op 18 mei 2013 te Oostende. 
 
Met z’n zessen ( Siegfied, Valére, Erik, Jenny, Jef en mezelf ) vertrokken we dan om een 
afstand van 19 km te overbruggen. Een samensmelting van het 16 km en 22 km parcours. 
De weergoden waren ons gunstig gezind en brachten ons een stralende, doch winderige, 
zonnige stapdag door Oostende, Zandvoorde en Bredene.  
De kilometers vlogen ongemerkt voorbij, door het luisteren naar levensverhalen van de 
deelnemers en maar zeggen dat vrouwen kletskousen zijn! 
De kleine ( gratis) overzetboot die ons op de terugweg van de oosteroever naar de 
visserskaai bracht, gaf aan de mars, een havenzicht van op het water.  

Iets wat voor de deelnemers van 18 mei zeker gewaardeerd zal worden.  

Gelukkig en voldaan hadden we de afstand, met enkele dorstige pauzes, kunnen 
overbruggen in 5 uren.  

Voldaan en gelukkig namen we afscheid van elkaar. Nu op naar het echte werk  

 

 Groeten van de Sec  JAN 
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3° Editie Red Bean Mars ( operation Red Bean 35 jaar geleden ) 
 
Dit jaar zou de 3 de editie van de Red Bean Mars (ter herdenking van het Kolwezi drama 
van 20 mei 1978 te Zaire) een speciale editie worden.  
Het was namelijk 35 jaar geleden, dat de reddingsoperatie Red Bean te Kolwezi, door 
onze paracommando’s werd uitgevoerd. 
 
Vrijdag 18 mei kwamen we met enkele vrijwilligers samen, om de zaal t’ BOSJOENCK te 
Oostende, om te toveren tot ons basiskamp voor de Red Bean Mars – Remember Kolwezi 78. 
Terug was het resultaat van vele helpende clubhanden, schitterend.  
De zaal was weeral : AF! 
 
Zaterdagmorgen 19 mei, kwam er leven in de brouwerij. Van alle hoeken uit ons land, 
kwamen deelnemers zich inschrijven voor de Red Bean Mars 2013. 
Er kon gekozen worden uit 3 afstanden: 8-16 en 22 Km. 
144 deelnemers namen deel aan de wandeltocht onder een stralende zon . 
Het parcours werd bewegwijzerd met onze GELE VOLGPIJL, een hele klus voor onze “ pijl 
uitzetters”. Het parcours liep door Oostende, Zandvoorde en Bredene.  
Onze “ VEER” tussen ooster- en westeroever, gaf de deelnemer een zicht van de haven 
van op het water, wat voor ieder een meerwaarde bleek te zijn. 
Een lekkere “Soep-stop” aan de Spuikom, vulde de hongerige magen. 
Rond 15.30h waren de stappers binnen en stortten zich op onze Red Bean Bar en 
informatie standen in de zaal ( KTSA – Clubboetiek - Kolwezi foto stand). 
OM 16.30h startte dan de optocht.  
De Ostendia Schotten en de harmonie van HET SPOOR ( Oostende) namen de voorpost  
gevolgd door een MINERVA Jeep. Een delegatie van het HQ Lichte Brigade (Paracommando ) 
Marche – En – Famenne en het 3 Bn Para Tielen liepen voor onze vaandels gevolgd door een 
peloton Paracommando deelnemers en burgers.  
Om 17.00h was er dan aan het Commando Monument in bijzijn van de Burgemeester van 
Oostende en Ere Burgemeester Julien Goekindt ( geestelijke vader van ons Commando 
monument te Oostende en ere lid ANPCV Oostende – Kust en Hinterland), een 
bloemlegging ter ere aan alle slachtoffers van Kolwezi en alle gestorven Paracommando’s 
tijdens “ Gewapende Humanitaire Operaties”. Een delegatie van KTSA ( Keep The Spirit 
Alive ) 1Bn Para Diest was tevens aanwezig . 
Na de Plechtigheid werd er een receptie door de Stad Oostende in het Stadhuis 
aangeboden voor alle aanwezigen. 
Om 19.00h startte dan onze alom bekende RED BEAN BBQ, in het BOSJOENCK. Met een 
deelnemersveld van 170 deelnemers was dit dan ook een succes. 
Dank zij onze flyers ( in beide landstalen) kregen we dan ook veel Franstalige Kolwezi-
veteranen en deelnemers  over de vloer. 
Tot in de late uurtjes werden er herinneringen en woeste paracommando verhalen naar 
boven gebracht. Dit met een natje en een droogje. 
Zondagmorgen 20 mei, werd er dan met man en macht gewerkt aan de opkuis.  
Iets wat even belangrijk is als de voorbereiding. 
Bij deze wil ik en het bestuur, iedereen bedanken voor uw geleverde bijdrage . Was het 
als medewerker, standhouder, deelnemer of aanwezige, zonder uw bijdrage hadden we 
geen Red Bean Mars! BEDANKT. 
De kaarten liggen reeds klaar voor het parcours voor  volgend jaar. 
 
De Secretaris , Jan 
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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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Very Very Very Very…. High Altitude 
 
 
De hoogtemeter geeft 39000 meter aan. 
Felix Baumgartner (Salzburg, 20 april 1969, een Oostenrijks skydiver en BASE-jumper) , 
opent het luik van de kleine ruimtecapsule. Hij houdt zich slechts vast aan de leuningen 
aan weerszijden van het afstapje.  
De heldere, blauwe gloed van de aarde is onder hem te zien. ‘Our prayers are with you, 
Buddy’ klinkt het uit het controlecentrum. ‘I now the world is watching now, and I wish 
the world could see what I can see.’  
‘Sometimes you have to get up really high to understand how small you really are.’  
Baumgartner zakt iets door zijn knieën en laat de leuning los.  
Velen onder ons hebben het waarschijnlijk gezien op TV of internet‚ of er over gelezen in 
de media. De  hoogste parachutesprong ter wereld is een feit. In oktober 2012 bereidde 
hij zich voor op het project Red Bull Stratos, de hoogste parachutesprong ooit, waarbij 
een poging werd gedaan om de geluidsbarrière te doorbreken.  
Na vele malen uitstel vond de recordpoging uiteindelijk plaats op 14 oktober 2012 boven 
Roswell, New Mexico. Hij sprong hierbij van ongeveer 39 kilometer naar beneden. In de 
vrije val die 4 minuten en 19 seconden duurde, behaalde hij als gevolg van de ijle lucht 
een recordsnelheid van 1342 km/u (Mach 1.24), en ging hij als eerste mens tijdens een 
sprong door de geluidsbarrière.   
Meteen had hij drie records op zijn naam staan, de hoogste vlucht met een ballon, de 
hoogste sprong en de snelste vrije val ooit.  
Tien minuten na de sprong landde hij veilig op de grond. De reis omhoog duurde ruim 2,5 
uur met een heliumballon van 230 meter hoog.  
Ruim 8 miljoen mensen bekeken zijn sprong rechtstreeks via YouTube. 
 
Baumgartner deed eerder extreme stunts, zoals door in 1999 van de Petronas Twin 
Towers in Kuala Lumpur (Maleisië) te BASE-jumpen en met een een speciale vleugel over het 
Kanaal te skydiven.  
Het vorige hoogterecord stond op naam van Joe Kittinger, welke nu deel uitmaakt van team 
rond Baumgartner. Als testpiloot van de luchtmacht maakte hij in l960 een serie sprongen 
uit een open mand onder een ballon. Hij sprong vanaf 31 kilometer en haalde 988 km/h 
bijna de snelheid van het geluid.  
Kittinger heeft nog wel het record van de langste vrije val uit de geschiedenis. 
 
 
 Het ParachuteSysteem 

 

Geen persoonlijk Parachute systeem is ooit gebruikt of ontworpen voor een supersonische 
vrij val vanaf de buitenste rand van de atmosfeer, jaren van ontwikkeling en testen 
hebben uieindelijk geresulteerd in een innovatieve en revolutionaire “Drogue”  
technology om Felix Baumgartner te stabiliseren indien nodig. 
De container bevat een “drogue” stabilisatie systeem en twee valschermen (hoofd- en 
reservevalscherm).De “drogue” en de G meter zijn ontworpen om onafhankelijk van het 
hoofd- en reservevalscherm te functioneren. 
Indien Felix in een onstabiele vrije val geraakt zal hij het “drogue” stabilisatievalscherm 

nodig hebben om te vermijden dat hij in een oncontroleerbare spin (ongecontroleerd 

draaien) geraakt. Rekening houdend met zijn doel om de geluidsbarrière te bereiken, wil 

hij zeker niet dat dit systeem onvrijwillig geactiveerd wordt daar dit zijn valsnelheid 

afremt.  
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De oplossing: als Felix een G-kracht ondervind van 3‚5 Gs over een periode langer dan 6 
sec zal de G meter het “drogue” stabilisatievalscherm activeren.  
Ook zit er een activatie knop op de handschoen van Felix, als hij deze gedurende 3 sec 
inhoud zal het systeem activeren. Het “drogue” systeem is ook niet in het midden van het 
harnas geplaatst maar ter hoogte van de schouders dit ik om het spinnen te vermijden. 
Het hoofdvalscherm  is een  Precision Aerodynamics square valscherm 9cell 270sq/ft, 
evenals de reserve. Om deze te gebruiken moet hij eerst zijn valsnelheid afremmen tot 
150kt of ongeveer 277km/h.  
Het AAD systeem is van Cypres en zal de reserve activeren aan 35m/s op 2000ft. 
Het totale parachute systeem van Velocity Sports Equipment weegt ongeveer 27kg.  
Het harnas is speciaal ontworpen rond het stabilistatie drogue systeem. Er zit ook een 
cut-away handle op de reserve, moest de reserve per ongeluk geactiveerd worden op  
grootte hoogte zou het kunnen dat Felix zonder zuurstof komt te zitten. De hoogtemeter 
is een Altitrack van Larsen en Brusgaard ook speciaal ontworpen voor deze uitzonderlijke 
sprong. Geen enkel parachutesysteem wordt gegarandeerd hoger dan 30000ft.  
Felix springt uiteindelijk van ± 126000ft. 
 
Congratulations Felix 
 
Sgt Vets Willy 
Cel BO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de volgende twee pagina’s de capsule en het ruimtepak meer in detail uitgelegd. 
 
Met dank aan Kapt Luc Roose (Lid ANPCV Oostende) voor  het ter beschikking stellen van 
deze informatie! 
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Verslag Dag Beauprez – 9 maart 2013 
 
Op zaterdag 9 maart om 11.00u. verzamelden zich een vijftigtal personen aan de ingang 
van het stedelijk kerkhof in de stuiverstraat te Oostende. Onder de aanwezigen waren 
onder andere familieleden van Lt. Beauprez, de burgemeester van de stad Oostende, 
leden van Oostendse vaderlandslievende verenigingen, een mooie delegatie Korea-
veteranen, een delegatie van regionale Menen, een delegatie van “Keep The Spirit Alive” 
en een aantal sympathisanten. Uiteraard waren onze paracommando's van regionale 
Oostende terug present. 
Onder deskundige leiding van Armand Panesie werden zij opgesteld om zich onder zijn 
begeleiding en met een 14-tal vlaggen voorop, te begeven naar het graf van Lt. Beauprez. 

Na de opstelling ter plaatse werd, onder leiding van de ceremoniemeester van de stad 
Oostende de Heer Jo Dilman, overgegaan tot de eerbewijzen. 

 
Bloemen werden gelegd door de Heer Burgemeester voor de stad Oostende. 
De voorzitter van het Vosvamo voor alle vaderlandslievende verenigingen  van de stad 
Oostende. Familie van Lt. Beauprez. De voorzitter van de regionale Oostende. 
Een afgevaardigde van de regionale Menen.De voorzitter van de Korea-veteranen, afdeling 
West-Vlaanderen. Een afgevaardigde van “Keep The Spirite Alive”. Een afgevaardigde van 
de paracommando vriendenkring van Asse. 
 
Na de huldiging en de Last Post stelden de familie, de burgemeester, de vaandels, de 
korea-veteranen en de afgevaardigden zich op om, onder terug de leiding van Armand 
Panesi, het peloton te zien voorbij marcheren. Wat zeker mocht gezien worden...!!! 
 
De voorzitter Danny Lams nodigde dan allen uit op de receptie in het paracommando club 
lokaal waar een gratis drankje werd aangeboden door de regionale Oostende. 
Om 12.30u werd de lunch geserveerd voor 65 personen die zich daarvoor hebben 
ingeschreven. Laat in de namiddag pas werd deze mooie dag afgesloten.  
Een delegatie van onze vrienden, de paracommando's van de vriendenkring Asse, die 
traditioneel altijd aanwezig zijn, konden er helaas niet zijn. Hun plechtigheid “de 
herdenking van Karel Leemans” viel samen met onze plechtigheid. In de toekomst zal 
betere afspraken onderling worden gemaakt om dit te voorkomen. 
Op de plechtigheid van Asse werd onze regionale vertegenwoordig door Walter Dekoster 
die daar de bloemen heeft gelegd. Het bestuur dankt hem daarvoor. 
Ook danken wij alle mensen die zich als vrijwilliger hebben ingespannen en zodoende 
deze dag hebben mogelijk gemaakt. 
Onze dank aan Marcel Coudeville voor de algemene coördinatie.  
Aan Anita, Lieve en Eddy voor de voorbereidingen de vrijdag 8 maart en op 9 maart terug 
Anita, Lieve, en bijkomend Tinne, Betty, Freddy, Ronny en Laica als ook aan alle andere 
mensen die spontaan hun hulp en bijdrage hebben geleverd gedurende deze dag. 
 
                                                            De voorzitter 
         Danny Lams 
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Verslag V-Dag te Oostende  - 5 mei 2013. 
 
Omstreeks 09.45u werd voor onze paracommando’s verzameling geblazen voor de ingang 
van de St. Petrus en Pauluskerk te Oostende. 
 
Onder de coördinatie van Marcel Coudeville werd plaats genomen in de kerk waar om 
10.00u de Eucharistie viering werd gehouden. 
 
Om 10.45u stelt ons peloton zich op, op het plein voor de kerk waar wij een groet 
uitbrachten aan de geallieerde vlaggen. 
Daarna verplaatsten wij ons in peloton naar het iets verder gelegen stedelijk gedenkteken 
waar eveneens bloemleggingen en eerbewijzen werden gehouden. 
 
Onder begeleiding van de Koninklijke stadsharmonie begaven wij ons naar het stadhuis 
waar in de inkomhal nog een bloemenhulde werd gehouden. 
Na de toespraken werden wij uitgenodigd op de receptie ter plaatse. 
Omstreeks 13.00u werd deze mooie plechtigheid afgesloten. 
 
Dank zij terug de paracommando’s is deze dag niet onopgemerkt voorbij gegaan. 
Het bestuur dankt alle aanwezigen, de alom tegenwoordige  Marcel Coudeville als 
coördinator en Fredje Verhulst als vaandeldrager. 
 
 

Danny Lams 
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Stockem 
 
Tijdens onze dienstplicht die 20 maanden duurde hebben we zo ongeveer alle 
militaire oefenvelden van België tussen Leopoldsburg en Stockem (Aarlen) 
gebruikt voor manoeuvres allerhande.  
Vergeleken met Stockem was Leopoldsburg een paradijs. Gedurende ons 10 daagse 
verblijf aldaar (van 20 tot30 november 1955) hebben we alle dagen uren motregen gehad, 
de nachtenwaren zo koud dat de hindernispiste overdag grotendeels bevroren was, vooral 
bij ronde balken was dit soms dramatisch, daar we alle dagen aan hindernisschieten 
deden. De wapens die alle dagen dienden gepoetst, werden ‘s morgens alleen 
gecontroleerd op een volledig zuivere loop, de rest van het wapen vertoonde elke morgen 
toch lichte roestplekken daar het de ganse nacht vertoefde in vochtig en koud weder. 
De slaapzakken van toen waren allesbehalve ideaal om er warm in te krijgen dus werden 
er 's avonds droge kleren aangetrokken (als we die nog hadden) om toch iets warm te 
krijgen voor de nacht.  
In de tenten was er geen licht dus het was behelpen met pitslampen en dat had 
vooruitziende geesten op het idee gebracht om een kaars mee te brengen, die niet alleen 
gebruikt werd om de tent te verlichten, maar in deze omstandigheden vooral om de 
voeten te verwarmen alvorens in de slaapzak te kruipen. Het was daar zo koud dat we 
niet verplicht werden om ons ’s morgens te wassen. Wensten we ons te scheren dan werd 
ons de raad gegeven dit te doen met warme koffie die er altijd genoeg in voorraad was. 
De schoenen dienden alle dagen ontdaan te worden van de modder, want 's morgens bij 
de vlaggegroet moesten ze volledig proper zijn, blinken hoefde nog net niet. De 
schoenen waren overigens nooit droog wat tot gevolg had dat 's morgens onze 
voeten al onmiddellijk koud waren, omdat we en natte schoenen en natte 
sokken droegen.  
Gelukkig was het overdag stappen en lopen geblazen zodat de koude voeten nogal 
meevielen, maar daartegenover waren voeten met blaren schering en inslag, maar 
daarvoor gingen we niet naar de dokter omdat op het einde van dit manoeuvre de groene 
muts lag te wachten!  
Een nachtoefening mocht ook niet ontbreken en de meest gelukkigen werden slechts nat 
tot aan hun knieën, van de anderen kan je alleen maar raden, want er moest namelijk 
een gelukkig niet al te diepe beek worden overgestoken!!! Erover springen was 
niet mogelijk omdat we de andere oever niet vertrouwden of omdat we te 
te nat waren om de sprong nog te wagen!!! Een tweetal nochtans had het zo 
niet begrepen en tenminste één van de twee zou droog aan de overkant 
komen, dus de lichtste klom op de schouders van de andere en die zou hem 
aan de overkant afzetten. Helaas halverwege de beek... een misstap en beiden 
tot aan hun nek in het water, ze moesten door de collega's van hun groep uit 
de modder worden getrokken! Gevolg van vier vloekers. 
Het eten gebeurde rechtstaand en dit verdient een zinnetje apart. De soep was 
gelukkig bijna kokend heet en werd in snel tempo in de eetketel (gamel) 
gedaan zodat we ons daaraan konden opwarmen. 
Wat de aardappelen betreft, de pelotons adjunct moest zijn mensen verzamelen op een 
rij. Als iedereen er was dan gaf hij de man van piket een seintje... de containers werden 
geopend en de stoemp werd in razend tempo uitgedeeld. Het merendeel van de 
eetketels was al leeg voordat we aan de ons toegewezen eetplaats aankwamen, 
anders was alles niet alleen koud maar ook papperig door de voortdurende 
regen! Daarna was er koffie, voor mij nog steeds het meest ordinaire brouwsel 
dat er bij het leger ooit gemaakt is, maar voor ons was dit een godsgeschenk, 
want hij was erg warm en er was constant in overvloed .  
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De eerst drinkbeker diende namelijk om onze bijna bevroren vingers te verwarmen, dus 
we staken onze vingers gewoon in de beker en als ze genoeg verwarmd waren kapten we 
het bruine vocht weg, de beker werd nagevuld en die werd dan leeggedronken. 
Hoe smakeloos ook, de warmte ging ons tot in de tenen en geen enkele whisky 
cola heeft me ooit zoveel deugd gedaan of genot verschaft.  
De voorlaatste dag mochten we een uitgebreid stortbad gaan nemen in de kazerne van 
Aarlen. We waren zo vuil en smerig dat het merendeel van de soldaten volledig gekleed in 
het stortbad ging en zich uitkleedden terwijl het water overvloedig stroomde, dat had zo 
zijn voordelen want onze kleren waren moddervrij en we konden langer genieten van het 
warme water! Nog even scheren en dan naar buiten want aan de ene kant van het gebouw 
stonden nog een aantal modderduivels te wachten terwijl aan de andere kant de droge en 
propere jongens stonden te genieten van hun nieuwe status.  
De kleren die we droegen waren dezelfde als die we op de trein aanhadden tijdens de reis 
Namen —>Aarlen, dus netjes maar vooral heel droog. 
Het geeft me een goed gevoel dat ik me die dagen nog zo goed herinner en het 
geeft nog een beter gevoel dat ik daarover nog kan schrijven! 
Graag zou ik dat manoeuvre nog eens willen overdoen.  
Helaas de realiteit is nu even anders !!! 
 
Twee dagen later kregen we in Namen op de Place St-Aubain onze groene muts, 
terwijl onze slaapkamer in de kazerne was omgetoverd in een droogkamer. 
 
Tot daar Stockem! 
 
G.A.L (lid ANPCV Oostende)  
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Bokkenrijders Express 

 

OPROEP – OPROEP – OPROEP 

Het weekend van 23-24-25 

augustus 2013 gaat voor de 

laatste keer de Bokkenrijders 

Express door te Leopoldsburg. 

Een prachtige organisatie van 

onze vrienden van ANPCV 

Leopoldsburg. 

Steeds weer was dit een 

onvergetelijk weekend in de 

maand augustus. 

Onze regionale was er dan 

ook steeds goed 

vertegenwoordigd, en vorig 

jaar ging de wisselbeker dan 

ook terecht mee naar 

Oostende. 

Dit jaar is het dus HELAAS de 

LAATSTE Bokkenrijders 

Express….jammer…maar 

hierdoor plaatsen we een 

oproep in ons clubblad om 

met zoveel mogelijk mensen 

aanwezig te zijn op deze 

laatste Bokkenrijder Express. 

We MOETEN die wisseltrofee 

defenitief meenemen naar 

Oostende, een prachttroffee 

om in ons lokaal te hebben!!! 

Dus ALLEN de datum nu reeds 

noteren in jullie agenda en 

massaal inschrijven guys!!! 

 

23-24-25 augustus 2013 



 
 
Juni 
   29  Open Door Trg Cent (Marche-Les-Dames) met medewerking van 2Cdo 
 
Juli 
   06  Challenge Phyfferoen – Open Door te Menen 
   21  Nationale Feestdag 
 
 
Augustus 
   15  Korpsmaaltijd 30 jaar Oostende Kust en Hinterland   
  23-25  20ste Bokkenrijders Express 
  31  1Para Remember Day (Citadel Diest) KTSA (Keet The Spirit Alive) 
 
 
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 
   19  Golden Spike te Flawinne 2Cdo 
   20  Tweede Klimdag te Marche Les Dames 
   20  3de Feest St-Michel ANPCV Nationaal 
   28  St-Michel te Parijs 
 
 
Oktober 
   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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