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Woordje	  van	  de	  voorzitter	  
 

Beste vrienden paracommando’s, beste sympathisanten, 
 

Op zondag 14 december hielden wij onze algemene of statutaire 
vergadering in ons lokaal in de Dr.L.Colenstraat te Oostende. 

Het was voor het bestuur een genoegen jullie daar massaal te kunnen verwelkomen. 
Mijn bijzondere aandacht ging dit jaar naar de inzet van onze vrijwilligers. 
Om dit prachtig jaar af te sluiten wil ik hen speciaal mijn dank betuigen omdat zij dit 
hebben mogelijk gemaakt .  
Aan onze vaandeldrager die steeds aanwezig zijn op een plechtigheid of herdenking en zo 
op een waardige manier onze club vertegenwoordigen:  
Verhulst Freddy, Remue Raf en Van Tielen George. 
 

Aan de mannen van de werkgroep die het bestuur bijstaan met advies en raad: 
Dekeyster Valère, Panesi Armand, Remue Raf, Schoonooghe Willy, Vandierendonk Didier, 
Vanhauter Dany, Verhulst Freddy en Vindevogel Marc. 
 

Aan de dames die het mogelijk maken ons lokaal de zondagmorgen open te stellen, de 
bezoekers te bedienen, een receptie te laten plaats vinden, een maaltijd te serveren, de 
versieringen aan te brengen, het lokaal te onderhouden, enz…: 
Tinne Schalbroeck, Lieve Colman, Lisette Decoster, Liliane Goethals, Thérèse, 
Carine Matthys en Betty Hendrycks.  
 

Aan de stille werkers zoals Yvette Vanhooren en Siegfried Hoofdt die het mogelijk maken 
dat elke derde woensdag van de maand het VOSVAMO, waar onze club ook lid van is, het 
lokaal kan gebruiken voor hun vergadering en hen eveneens te serveren. 
 

Aan de mensen die inspringen naargelang de noodzaak: Ronny Cabeke, Verhulst Freddy, 
Benaerts Marc. 
 

Aan de mensen die spontaan hun hulp aanbieden naargelang de omstandigheden: 
Jef Claessens, Pauline Kercknaere, Jenny Pintelon. George Van Tielen, Eddy Suy. 
 

Aan onze webmaster Dany Vanhauter die onze website beheestert. Ontwerper van onze 
badges…affiches…strooibriefjes…logo’s, maakt fotoreportages en presentaties, enz… 
 

Dank zij deze mensen, maar uiteraard ook dank zij de secretaris Jan Bostyn de 
penningmeester Luc Geerolf, kunnen wij dit jaar als een super jaar afsluiten en hoop dat 
nog meer mensen de gezelligheid van onze club zullen ontdekken. 
 

Ik wens jullie nog een veilige en hartverwarmende eindejaar dagen toe. 
 
Mijn paracommando groeten. 
 
Danny Lams  
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	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  HERDENKING	  50	  JAAR	  RODE	  DRAAK	  &	  ZWARTE	  DRAAK	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het begon al tijdens de Nieuwjaarsreceptie 2014 van KTSA toen onze Kolonel op rust Walter MERTENS 
uithaalde naar de legerleiding en andere beleidsmensen omdat zij het blijkbaar vertikten om de operatie 
Rode en Zwarte Draak te herdenken zoals het zou moeten gebeuren. Na vele vergaderingen, contacten 
leggen met allerlei verantwoordelijken, oa ook met ANPCV, zou het er toch van komen. De herdenking zou 
plaatsvinden 50 jaar na de operatie op het feest van Sint Michaël te Brussel.  

KTSA werd gevraagd om bijstand te geven aan de organisatie 
van dit evenement, begin september werd er een 
vergadering gehouden in de lokalen van de amicale te 
Oostende alwaar onze Kolonel de laatste richtlijnen gaf aan 
de leden van het bestuur. 
Het waren allemaal vrijwilligers, de meesten hadden een dag 
verlof genomen, om te helpen, kwestie van alles in goede 
banen te leiden, achteraf zou blijken dat dit inderdaad nodig 
was!!! 
Vrijdag 03 oktober 2014 kwam er snel aan, wij hadden  
 
 

afgesproken in de kazerne van Evere om aldaar een 
laatste briefing te krijgen en ook in te staan voor de  
verdeling van de bandjes aan de deelnemers die op  
voorhand hadden betaald. Zoals bij een echte operatie  
werden verdeelpunten gemarkeerd (11Cie,13 Cie, Staf Cie,…) 
op de parking zodat de KTSA leden zeer snel bij de  
verantwoordelijken zich konden aanmelden, ANPCV leden 
werden doorgestuurd naar de ANPCV verantwoordelijke.  
Al snel groeide het aantal aanwezigen, ondanks de alledaagse file op de ring van Brussel, de verdeling van 
de bandjes ging ook redelijk vlot maar toch bleven we met een aantal zitten, blijkbaar gingen deze mensen 
zich aanmelden aan de kerk.  
De bussen voor het transport kwamen eraan, alsook de Militaire Politie met een deel motorrijders. Deze 
mensen zouden een waar huzarenstukje uit hun mouw toveren, zonder stoppen van Evere naar het centrum 
van Brussel, alle verkeer moest wijken voor de 8 grote bussen! Velen keken raar op dat zij aan de kant 
moesten om 8 bussen met rode en groene mutsen. Aan de St Jacques kerk aan gekomen namen wij met 
KTSA vlug plaats op de trappen ter hoogte van de ingang, wij waren duidelijk herkenbaar door de uniforme 
KTSA kledij, de resterende bandjes werden dan ook vlug verdeeld.  
Groot was het ongenoegen bij andere ANPCV afdelingen dat zij niet onmiddellijk in het bezit gesteld 
konden worden van hun bandje, wat je dan allemaal naar je hoofd geslingerd krijgt van collega’s rode en 
groene mutsen, je wil het niet weten!!!  
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De viering in de kerk kon, nadat iedereen zijn plaats had ingenomen, beginnen, de kerk zat vol met rode en 
groene mutsen, genodigden, zelfs twee Amerikaanse officieren waren aanwezig, er was bij manier van 
spreken geen stoel meer vrij. 
De familie Welvaert had een plaats vooraan in de kerk gekregen. 
 

                    
 
Na de verschillende openingswoorden was het de beurt aan onze Kolonel op rust Walter Mertens. 
Na de plechtigheid nam men de tijd om op de trappen van de kerk een groepsfoto te nemen van de nu nog 
in leven en aanwezige deelnemers aan operatie Rode en Zwarte Draak. 
 

 
 

Na deze foto shoot was het tijd voor het defilé, KTSA hielp met het opstellen van de pelotons, voorwaar 
geen gemakkelijke opdracht daar ze eerst met 10 naast mekaar wilden defileren, maar na een beetje 
roepen en commanderen ging het uiteindelijk redelijk vlot naar rijen van 5 man met onze Kolonel en zijn 
mede officieren op kop.  
De slagorde was als volgt: kapel van de Zeemacht op kop, gevolgd door het peloton van de veteranen van 
Rode en Zwarte Draak, dan de vaandels, gevolgd door een tweede peloton. Het geheel werd begeleid door 
de Militaire Politie en de Lokale Politie van Brussel. Het gehele traject tot aan de Onbekende Soldaat werd 
te voet, in cadans, op de maat van de muziek afgelegd. Hier en daar werd de pas aangegeven door de KTSA-
ers die naast de pelotons liepen en werden de mannen aangemaand op hun hoofd fier rechtop te houden en 
die borst vooruit te steken, nietwaar Fred?!!! 
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Dat het schouwspel/defilé mocht gezien zijn was te zien aan de reacties van de voetgangers en bestuurders 
aan de kant, iedereen haalde zijn camera boven om de nodige beelden te maken.  
Gedurende bijna gans het traject werd de Mars van de Para’s gespeeld door de Kapel van de Zeemacht, 
voorwaar een kippenvel moment! 
Aan het monument van de Onbekende Soldaat aangekomen werden de verschillende pelotons naar hun 
plaatsen geleid aan weerszijden van het monument. 
Er stonden reeds twee erewachten in plaats gesteld van het 3° Para en het 2° Commando aan het 
monument. 
Na de verwelkoming van de Vleugel Adjudant van 
de Koning kon de plechtigheid ter plaatse 
beginnen met de bloemen neerlegging.  
Als eerste werd een krans neergelegd door de 
Vleugel Adjudant, gevolgd door de andere 
afdeling, onze Kolonel had de eer om een krans 
neer te leggen, alsook de familie Welvaert en de 
andere afdelingen aanwezig op deze plechtigheid.   
Na de bloemen neerlegging was het tijd om de 
waakvlam aan te wakkeren, onze Kolonel Walter 
had het voorrecht om dit samen met Kolonel 
Geneesheer Van Neste, voorzitter ANPVC, te doen 
volgens het voorziene protocol. Na het 
aanwakkeren van de vlam mocht het boek ondertekend worden. Na de ondertekening van het boek werd de 
officiële plechtigheid afgesloten met het Belgisch volkslied. 
 

 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Daarna werd de familie Welvaert nog gegroet door de Vleugeladjudant                      
                                                  van de Koning, waarna hij afscheid nam van de plechtigheid. Het signaal  
                                                  om de plechtigheid af te sluiten en de deelnemers terug te brengen naar  
                                                  Evere voor de maaltijd. 
 
Het werd een hele toer om alle deelnemers op de bus te krijgen, aanvankelijk stonden er 4 bussen klaar 
tegenover het monument, KTSA had als opdracht enkel de deelnemers met bandjes op de bus te laten, de 
anderen moesten wachten. Amaai, wat wij allemaal naar ons hoofd geslingerd kregen door sommigen, 
nochtans ook dragen van een rode of groene muts, men wil het niet weten. De rust keerde weer toen er 
zich nog vier bussen aanboden waardoor iedereen veilig en wel terug gevoerd kon worden naar het Kwartier 
te Evere.  De terugtocht was eveneens voorzien met begeleiding van de Militaire Politie en wederom werd 
het traject terug afgereden zonder te moeten stoppen, voorwaar geen pretje in binnenstad Brussel. 
                                                           Aangekomen in het kwartier te Evere kon iedereen zich naar de         
                                                           eetzaal in de Club begeven. Vooraan aan de ingang kon de Recce  
                                                           jeep in al zijn pracht, als het ware klaar om op Recce te   
                                                           vertrekken, bewonderd worden. 
                                                           Bij het betreden van de Club was er een foto tentoonstelling, met  
                                                           originele foto’s van de operatie Rode en Zwarte Draak. 
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Voor wat er verder gebeurde in de eetzaal zal ik mij van enig commentaar onthouden,….. 
Laat mij besluiten met de woorden, zoals Walter ook aanhaalde in zijn tekst, van Koning Boudewijn bij de 
terugkeer van de Para’s in België: 
	  
De kordaatheid van uw eenheden, de geestdrift, de dapperheid, de tucht en de 
zelfverloochening, door u aan de dag gelegd, zullen voortaan in de herinnering van 
eenieder voortleven. Dat deze hoedanigheden werden waargenomen in het keurkorps dat 
het uwe is, vervult mij met trots en sterkt mijn vertrouwen in de toekomst van het land.                     
 

Edit : Marc V. 
	  
	  
	  

 

 

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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GOLDEN	  SPIKE	  2014 
 
Op 3 Oktober na het geven van het starschot was het alweer voor velen puffen, hijgen, zweten en 
altijd een klein beetje sterven tijdens de klassieke run “ Golden Spike “.  
Voor velen is het nog steeds een nimmer aflatende sportieve uitdaging. 
Voor de categorie geboortejaar 1936 en geboortejaar 1942 mochten de beide deelnemers van 
ANPCV Oostende, respectievelijk Fernand Zwaenepoel en Jozef Claessens het verdiende goud in 
ontvangst nemen. 
Proficiat aan beide laureaten voor hun sportieve inzet en puike prestatie ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ~  INFO  ~  INFO  ~  INFO  ~  INFO  ~  INFO  ~  INFO  ~  INFO  ~ 
 
De continue veranderingen in het huidige sociaal en economisch klimaat laten ook 
verenigingen niet onberoerd. Wegens organisatorische, literaire spitsvondigheid en 
financiële redenen zal in tegenstelling tot voorbije jaren ons clubblad niet meer 
trimestrieel van de pers rollen doch zal vanaf de start van het werkjaar 2015 om de vier 
maand verschijnen.    
We betrachten hierbij een betere coherentie tussen de verschillende activiteiten en een 
soms merkbaar vacuüm in een driemaandelijkse verspreiding.  
Sponsors ( welke zeer zeldzaam worden … ) behouden hun publicatie in 4 edities. 
Tevens zal elke toekomstige editie ruim aangevuld worden met meerdere pagina’s 
dewelke een upgrade van het leesgenot zullen bevorderen. 
Wat uitermate belangrijk is voor jullie, is dat data van inschrijvingen voor deelname aan 
activiteiten nu meer nauwlettend in de gaten zal moeten gehouden worden.  
Echter is ons clubblad niet de rode draad in communicatie. 
Elkaar ontmoeten in het clublokaal blijft uiteraard de beste briefing.  
                                                                                                  Edit : Bestuur  
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BANGKOK of “KRUNGTHEP”           Stad van engelen 
 

17-10-2014 t/m 07-11-2014 
 

17 Oktober was het zover. Samen met mijn vrouw en dochter reisden we af naar Bangkok, Thailand, om er 
mijn beste vriend Gilbert Martens, tevens trouw lid van de paraclub ANPCV Oostende te bezoeken. Hij is er 
nu een expat sinds vorig jaar juni samen met een Birmaans vrouwtje Ying die hij jaren daarvoor had leren 
kennen. Hij was van plan met haar te huwen wat gebeurd is op 17-11-2014. 
 
Een vliegtuigreis met tussenstop in Mumbai (India) waar de hitte ons al in de nek slaat (30°-32°) en een 
tijdsverschil van 5 uur met aankomst in Bangkok waar mijn spitsbroeder en zijn vrouwtje ons opwachten. 
Met de skytrein en metro gevolgd door een tuk-tuk naar het hotel. Rond het zwembad een Chang biertje 
drinken, uitstappen bespreken en uitpakken. De hitte kletst ons om de oren. Ying deed dienst als gids en zo 
konden we tegen de goedkoopste tarieven de stad doorkruisen zowel per Tuk-Tuk, gratis bus zonder airco of 
ventilator betalende bussen, minibusjes, taxi, rivierboten, longtailboten en uiteraard te voet. Je moet 
namelijk weten dat voor de Farang ( blanke buitenlander) de prijzen verdubbeld of verdrievoudigd worden 
(zonder problemen) daar de lokale bevolking vindt dat wij blanken geld genoeg hebben. 
 
Om een voorbeeld te geven : Gilbert zijn vrouw verdiend, werkzaam in een kapsalon, 30 dagen in de maand 
en dit elke dag 7 op 7, 12 uur per dag een 9000 bath ( thaise munteenheid ฿) wat overeen komt met 
omgerekend in euro’s op € 223 of ฿ 300 / 7.50 € per dag. Weet dan dat een maaltijd in een iets beter 
restaurantje gemiddeld 300 bath kost, dan pas besef je dat zij voor alles het minst duurste zoekt. 
 
Op straat vind je een uitgebreid gamma aan etenswaren aan de prijs van 10 of 20 Bath maar dan moet je 
uiteraard ook bereid zijn om alles te eten van zowel kip, varken als vis of groenten en fruit. Met alles 
bedoel ik dan zowel kippenpoten, gekookt bloed, maag, varkensdarmen, oren, snoet, enz. Ook diverse 
soepen zoals noedels en rijst staan op het menu voor een appel en een ei doch de kruiden en smaken 
gearomatiseerd met de oprispende geur van de riolen doen de maag toch af en toe oprispen. 
 
Bangkok, land van tempels ( Wat Phra Kaeo ) en van de Boeddha zittend, staand, liggend en lachend ( Wat 
Pho ) hebben we nu wel gehad voor een tijdje. De dimensies  van de Boeddha’s varieert van groot naar zeer 
groot tot extreem groot, al dan niet beplakt met stukjes bladgoud die de gelovigen er op kleven vooraleer 
ze bidden. Alom aanwezig zijn ook de ornamenten en afbeeldingen van de Koning en Koninklijke familie. 
Let op, toon het nodige respect, spot of lacht niet. Mocht je een bankbiljet laten vallen waarop de koning 
staat afgebeeld ( hij staat trouwens op alle bankbiljetten afgebeeld ) en in een reflex met je voet erop 
trappen kan dat je 5 jaar celstraf opleveren. Monniken behandel je eveneens met de nodige eerbied. 
 
We bezochten Kanchanaburi, brug over de rivier Kwai ( kennen we voornamelijk van de film ) en zijn 
bijbehorend museum. Een bezoek aan de open en overdekte vroegmarkt ( 0500 Hr. opstaan ) biedt een oase 
aan groenten, fruit, vlees. De ogen, oren, ingewanden en andere nemen we er alweer bij, maar hier alles 
op ijs geëtaleerd in open lucht. IJs smelt door de warmte, de geur van de riolen dewelke vreselijk stinken, 
en het uitzicht maken onmiddellijk een vegetariër van je. Wie zei ook alweer “ De eerste les van survival : 
negeer geur, kleur en smaak “ …………………. 
 
Chinatown, avondmarkt, een zee van op elkaar gestapelde winkeltjes en kraampjes  met bijbehorende 
massa volk. Nu eind oktober is het einde van de monsoon ( regenseizoen ) wat niet altijd betekent dat het 
droog blijft. Op een halfuur tijd viel het met bakken uit de lucht en was de marktplaats omgetoverd tot een 
poel. Je moest er schuilen en de plassen doorwaden met het water tot aan je enkels, gewoon chaotisch 
voor ons doch alledaags voor de Thai. 
  
Met de taxi naar de floating market met opnieuw de nodige onderhandelingen voor de Farang. De gevraagde 
prijs van 4000 Bath voor 2 uurtjes varen in een longtailboot werd uiteindelijk door voet bij stuk te houden 
voor 2000 afgedwongen. We laveerden tussen de kraampjes die op palen in de kronkelende rivier gebouwd 
staan. Geleidelijk aan loopt onze reis ten einde. 
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Tenslotte nog een woordje over het verkeer in Bangkok, beter is spreken over de verkeerschaos.  
Gilbert drukt mij verschillende keren op het hart dat ik meer “ ZEN “ open moet staan.  
Mijn  uitleg : eerst en vooral rijden ze hier links zoals in Engeland en de meeste Commonwelth landen.  
Rood licht betekent bij ons normaal stoppen, hier is het doorrijden, groen is ook doorrijden.  
Het voetpad is een natuurlijke uitwijkbuffer voor scooters tijdens de files  en anders doe je maar aan 
spookrijden. Uiteraard dit alles zonder de claxon te negeren. 
  
Het is een onwaarschijnlijk spektakel waarbij de afwijking aan een zekere wetmatigheid beantwoord. “ ZEN 
“ is hier zeker op zijn plaats ☺. Herman Van Veen achterna : 
 
“opzij opzij opzij , …maak plaats, maak plaats, maak plaats , we hebben ongelofelijke haast…. 
 
“ Zen zijn “ Fred, gek worden ja ….. 
 
Sawadee, Ying take good care of the old slowly farang, and don’t forget that he is my very best friend.  
 
Beste Fallschirmjäger zorg goed voor jezelf en je vrouwtje en duizendmaal bedankt voor jullie  goede 
zorgen. Cijfer jezelf niet volledig weg. Je weet dat je voor altijd opa bent voor Freni en een speciale vriend 
voor Nicky. Voor mij zit je voor eeuwig en altijd onder mijn linkerborstspier en voortaan zit je tevens in 
gedachten steeds in mijn rechterbroekzak in een klein zilveren pillendoosje. 
 
Dit nog voor Ying 
leum ow dtung ma – mai mie tang, too expensive en toch zal ik er een gaan soupappen. 
Loekie in de broekie“          See you in 2016 in Belgium 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Het	  krabbelartje	  
Fredje	  dPce	  
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 ANPCV	  Oostende	  bedankt	  zijn	  
sponsors	  voor	  het	  vertrouwen.	  

We	  wensen	  hun	  en	  hun	  families	  in	  
2015	  een	  goede	  gezondheid	  en	  een	  

vruchtbaar	  jaar!!	  
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1 November 2014 Herdenking WALCHEREN – DOMBURG Nederland 
 

 
 

Het zou een prachtige dag worden volgens de meteo. Inderdaad, het werd een prachtige 1 november 
Rememberance Day !!!  In de vroege morgen begaven we ons richting Oostende om aldaar om 07.00 uur de 
bus te nemen richting Walcheren. Door een klein misverstand arriveerde de bus niet om 07.00 maar om 
07.30 uur te plaatse. Dit werd snel vergeten doordat wij onze tocht richting Nederland konden aanvatten. 
Na enkele tussenstops kwamen wij aan omstreeks 10.30 uur waar de zon ook van de partij was. Onze bus 
zat bijna vol met goed geluimde anciens en echtgenotes. Na een korte optocht van verschillende oude 
militaire voertuigen werden wij verzocht ons te begeven naar de plaats van de plechtigheid tegenaan het 
strand. Na een korte verwelkoming door de burgemeester werd de plechtigheid geopend door een 
stormlanding van uit zee door Nederlandse Commando’s.                                                                       
Onder machinegeweervuur van een geïmproviseerde Duits mitrailleursnest werden zij constant onder vuur 
genomen. Door een rookscherm kon men de aandacht afleiden en het strand bestormen door vuur en 
beweging en de vijand uiteindelijk uitschakelen. Na deze demonstratie begaf het peloton zich naar de 
plaats van de plechtigheid en kon het officiële eerbetoon beginnen met alle deelnemers en aanwezige oud-
strijders, veteranen, sympathisanten, familieleden, … 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het was een mooie, serene plechtigheid met het uitnodigen van verschillende internationale militaire 
delegaties voor het neerleggen van bloemen, alsook vele aanwezige families die er vrienden en/of 
kennissen in november 1944 verloren hebben.                                                                                                                     
Na een stevige wandeling van de plechtigheid aan het strand was het tijd om terug te keren naar de 
autobus en zich te laten voeren naar het strandpaviljoen voor de lunch. Iedereen was tevreden en blij, zou 
die zon daar toch voor iets tussen zitten ? In het restaurant op de dijk met zeezicht konden we van een 
prachtig middagmaal genieten, voorwaar de moeite waard. Blijkbaar was het restaurant volledig bezet door 
ANPCV Antwerpen, Gent, Vl- Brabant en Oostende want andere mensen konden blijkbaar niet meer binnen. 
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Na de maaltijd werden de troepen verwacht te Domburg waar de pelotons onmiddellijk opgesteld werden 
voor de parade naar het venerabele monument van de Belgische Commandos.  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Vaandels voorop, gevolgd door het peloton van Antwerpen en daarna een peloton van Oostende. Door het 
stadscentrum werd richting strand gemarcheerd om aldaar opgesteld te worden voor de volgende 
plechtigheid. 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
De plechtigheid werd geleid door de voorzitter van Antwerpen waarbij alle eer aan de gesneuvelden werd 
betoond. Het was een prachtig beeld om alle militairen, anciens en veteranen opgesteld te zien staan. Na 
de bloem neerlegging en het nemen van talloze groepsfoto’s werden de pelotons terug opgesteld voor een 
afsluitende parade in het centrum van Walcheren. Veel volk in de straten en fiere pelotons die mooi in de 
pas marcheerden, het maakte indruk heren in het publiek !! 
 
Hierna was het tijd om even te bekomen in het stadje Domburg, alvorens terug richting Oostende te 
vertrekken. Dit wil ik jullie niet onthouden, wij hadden er eigenlijk nog een sectie bij, dus : de vaandels, 
pelotons Antwerpen en Oostende en jawel een ..., en zoals jullie zien lopen ook zij mooi in de pas achter 
het peloton van Oostende !!! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor jullie aanwezigheid op de plechtigheid.  
Ik was fier om deel te mogen uitmaken van jullie delegatie en hopelijk tot volgend jaar. 
 
Alle andere foto’s zijn te bezichtigen op de website van onze Amicale Oostende. 
 

Marc V.  
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Madeliefje 
	  
Het gebruik van de margriet als symbool voor de herdenking aan WO I in België heeft een 
historische achtergrond, die weinig gekend is. Zoals de klaproos gelinkt wordt aan de 
Angelsaksische landen en de korenbloem aan de Fransen, ze werd de madelief (nauw 
verwant aan de margriet) vroeger verbonden met aan België. “Na de oorlog werd de 
margriet in België gebruikt als symbool voor het inzamelen van fondsen voor oud-
strijders en oorlogsinvaliden. 
	  
	  
	  

 
	  
	  

Klaproos  
 
Met het dragen van een ‘poppy’, ofwel klaproos, herdenken Britten de slachtoffers van de 
Eerste en Tweede Wereldoorlog, maar ook van alle conflicten sinds die tijd. Dankzij haar 
bloedrode blaadjes en zwarte kruisvormige binnenste is zij een toepasselijk symbool voor 
alle gesneuvelde soldaten. 
Het symbool komt voort uit het idee dat de plant groeide op plaatsen waar iemand 
vermoord was: de bloem zou het bloed van het slachtoffer hebben omgezet in die mooie 
rode kleur. Lang is gedacht dat er daarom zoveel klaprozen op slagvelden te vinden 
waren. Dat komt echter doordat de zaden van de bloem pas ontkiemen als ze aan licht 
worden blootgesteld. De als gevolg van gevechten en bombardementen omgewoelde 
grond rond de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) zorgde voor een ideale 
voedingsbodem. 
 
	  

 
	  
	  

Korenbloem 
 
 Deze plant is een akkeronkruid, groeit dus op vers opengewerkte grond. Wat de klaproos 
is voor de Britten, is deze bloem voor de Fransen, symbool van herinnering en solidariteit. 
De naam "bleuets" (letterlijk: blauwtjes) werd gegeven aan de soldaten van "Classe 15", 
geboren in 1895. Zij kregen een blauw uniform. Velen sneuvelden in dit uniform, onder 
andere bij de gevechten om Chemin des Dames. Bleuet is ook de naam van de korenbloem 
en de rol ervan is vergelijkbaar met de poppies in Groot-Brittannië.  
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~ Dag BEAUPREZ ~ Herdenking met eerbetoon ~ Lunch ~ 
 

Zaterdag 14 maart 2015 
 
Programma : 
 
10.55u. – Verzameling aan het Stedelijk kerkhof, Stuiverstraat Oostende. 
11.10u. – Vertrek in stoet naar de grafsteen van Lt. Beauprez. 
11.15u. – Opstelling aan het graf van Lt. Beauprez. 
              Toespraak door de ceremoniemeester van de Stad Oostende. 
              Krans neerlegging en eerbewijzen. 
              Defilé van de leden voor de Koreaveteranen, familie en stadsbestuur. 
              Uitnodiging aanwezigen voor een drink in het clublokaal. 
12.45u. – Lunch voor de ingeschreven deelnemers. 
 
Inschrijving voor deelname Lunch : 
Kostprijs lunch : € 16,00 ( glas wijn / Vlaamse stoverij / frietjes – brood / dessert ) 
Uiterste datum van inschrijving en tevens afsluiting van betalingen zonder uitzondering : 
dinsdag 3 maart via storting op rekening : BE78 0001 4934 0186   ANPCV Oostende. 
Vermelding van naam, voornaam en aantal deelnemers. 
Of cash, en dit enkel aan de Penningmeester Luc Geerolf. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

INFO   ~   INFO   ~   INFO   ~   INFO   ~   INFO   ~   INFO   ~   INFO 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 
 
 
 
 

Sorry beste leden, op deze dag drinkt iedereen graag een glas. 
We zullen vandaag géén lidgelden en of andere betalingen aanvaarden. 

Gelieve de uitstaande lidgelden zoveel mogelijk te willen betalen via overschrijving. 
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Verslag	  van	  de	  Algemene	  Vergadering	  ANPCV	  Oostende	  –	  Kust	  en	  Hinterland	  2014	  
 
Op zondag 14 dec 2014 had onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering ( AV ) plaats. 
Tot 1045h konden de leden hun lidkaart vernieuwen of afhalen. Uiteraard kan deze ook nog 
later aangekocht worden via onze geijkte clubwegen. 
Stipt 1100h opende de Voorzitter de Algemene Vergadering, aanwezige leden ( 64 paps), met 
een welkomstwoord gevolgd door 1 minuut stilte ter nagedachtenis aan onze overleden leden 
en Paracommando’s, gevolgd door het overlopen van de algemene agenda. 
De secretaris resumeert het voorbije jaar, de activiteiten, plechtigheden, samenkomsten of 
sport evenementen waar onze clubleden of clubvaandel aanwezig was. Een hele etalage, 
wetende dat er iedere maand 2 à 3 evenementen zijn. Een drukke bedoening binnen ons 
verenigingsgebeuren. Extra vermeldenswaardige activiteiten werden onder de loep genomen 
door de VZ en de SEC. Zoals iedere club krijgen we meer en meer te kampen met vergrijzing. 
Jonge mensen vinden hun gading niet meer in menselijke contacten via een club maar vinden 
deze eerder via de digitale weg. 
We kunnen nog steeds met trots vermelden dat in 2014 onze club 243 telde. 
Zoals elk jaar werden onze boeken gecontroleerd door de 2 gemandateerde commissarissen 
rekenplichtigen, Raf Remue en Patrick Oyaert. De boeken en bilan werden goed en juist 
bevonden. Onze kastoestand van onze club kan zeker “ Gezond “ beschouwd worden.  
Vervolgens ging de VZ over tot de dankbetuigingen naar de leden toe. Een hele lijst, zowel van 
werkgroep verantwoordelijken, bar personeel, activiteiten medewerkers, vaandel dragers en 
zeker ook naar die stille krachten dewelke zich steeds op de achtergrond houden. 
Vervolgens lichtte onze Webmaster, Dany Vanhauter onze website toe. Het werd stil tijdens de 
projectie waarin getoond werd aan welke ratio per maand en per jaar onze clubwebsite 
bezocht werd door nationale en internationale netgebruikers. Verbazingwekkend hoe onze club 
bekend is tot in alle uithoeken van onze wereldbol. 
Een primair agendapunt zijn de jaarlijkse verkiezing van een nieuw bestuur of vernieuwing van 
het mandaat van het huidige bestuur van de club. Voor het nieuwe werkjaar stelden er zich 
géén kandidaten voor een bestuursmandaat. Door handopsteking werden massaal het Regionaal 
Uitvoerend Comité ( RUC ), zijnde VZ, SEC en PM herverkozen. Er was 1 onthouding. De VZ 
bedankte de leden voor het vertrouwen. 
Het programma anno 2015 werd toegelicht door de SEC. Het ziet er naar uit dat dit alweer een 
veelbelovend jaar zal worden. Tevens zal er een daguitstap ( met luxe autocar) naar Frakrijk 
ingevuld worden ( bezoek Vimy +  historische sites) Info later. 
Vervolgens werd de zaak Dhr. Jonkers behandelt. Op verzoek van Dhr. Jonkers werd gevraagd 
zijn verstuurde brief naar het bestuur ( specifiek gericht aan de VZ) openbaar te brengen op de 
agenda van de Algemene Vergadering. Wat dan ook gebeurde. 
Hij las persoonlijk zijn brief voor waarin hij zijn ongenoegen te kennen gaf over onze VZ en 
hierbij uitdrukkelijk vroeg tot het onmiddellijk aftreden dezer. Voor de aanwezige leden werd 
deze brief tevens geprojecteerd. Het bestuur diende meerdere malen de leden tot de orde te 
roepen, zodat Dhr. Jonkers zijn geschreven betoog volledig kon brengen. 
De VZ richtte zich tot de leden niet te willen reageren tijdens zijn gemotiveerd antwoord op 
deze recalcitrante aanval als tevens te willen aannemen dat het gegeven antwoord 
eensluidend het antwoord is van de volledige raad van bestuur. 
Na het voorlezen van het antwoord van de VZ werd de zaak afgehandeld en afgesloten. 
Spontaan kreeg de VZ en het bestuur een staande ovatie met een applaus van alle leden. 
Als slotwoord merkte de VZ op dat het bestuur ook maar mensen zijn en dat er geen 
drempelvrees hoeft te zijn naar het bestuur toe. Mensen spreken met mensen en dat houdt 
een club sterk en gezond. 
Wij hopen jullie allemaal te mogen begroeten tijdens onze “ Nieuwjaar receptie op zondag 11 
januari 2015 in onze club. 
Bij dezen wenst de SEC ieder prettige feestdagen, een gezond 2015 en mooi clubjaar. 
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Storm	  Tide	  2	  
Oostende	  was	  even	  in	  stad	  in	  BELYRIA	  

	  
Belyria, een fictief land ergens ter wereld waar vele landgenoten werkzaam zijn. 
Defensie had onze stad Oostende tussen 16 en 21 november, even omgetoverd tot een stad in een land waar 
een staatgreep nakend was en waar onze landgenoten gevaar liepen. 
Hiervoor werd de Lichte Brigade ingeschakeld om deze landgenoten (expats) te bevrijden en te evacueren 
naar een veilige bestemming: België.  
Op vraag van Defensie, kon en mocht onze club een 25 tal leden, laten mee figureren als “ Expat” op 
diverse locaties en rollen. Expat = Ex patria = landgenoot werkzaam in het buitenland. 
Deze evacuatie en reddingsoefeningen vonden plaats in en rond Maastricht, Luik, Harelbeke en Oostende. 
Diverse eenheden : Paracommando, Genie, SF, Pathfinders ,12 – 13 Linie, Duitsers, Fransen en Nederlanders 
waren actief in deze steden samen met een 300- tal figuranten. 
Op dinsdag 18 nov. dienden  “ ANPCV expats “ zich in alle vroegte te melden  bij KVO ( voetbalplein) en de 
“ Koninklijke Stallingen” te Oostende. We  zouden geëvacueerd worden door de mannen van het 2 Cdo  
Flawinne. Onze groep in de Stallingen diende het doen met een klein zaaltje, op de grond, zonder stoelen 
of tafels en dit voor enkele uren. De mannen op KVO hadden het blijkbaar beter en werden opgevangen in 
de PERS – ruimte van KVO. We vertrokken in colonne door de stad naar de haven om vervolgens in te 
schepen in RHIB”s ( grote rubberen boten met 2 x 75 PK motoren) en getransporteerd te worden naar de 
Mijnenvegers ( M 916 Bellis en M 921 Lobelia ) van de Belgische Marine in de haven van Oostende. Daar werd 
ons getoond hoe wij ( expats) ook ( door aan boord te gaan ) via de Marine naar België konden geëvacueerd 
worden. Onverwachts kregen we aan boord een ongeval te zien terwijl een andere persoon een bom aan 
boord wilde plaatsen. Werk aan de winkel voor het marinepersoneel. Onmiddellijk werden alle “ Expats “ 
verdacht. De militaire discipline nam de bovenhand en werd toegepast. 
Om 1500h verzamelden we om in te schepen in 12 RHIB’s . Gelukkig was de zee rustig doch fris en koud met 
wat mitsvorming. Door de branding onder dekking van manschappen van het 12 – 13 Linie die reeds het 
strand hadden ingenomen en beveiligd kwamen we aan land.  
Samen met de Commando’s konden we onze voeten, kruis, borst en sommigen zelfs het hoofd nat maken bij 
het verlaten van de boten, nietwaar Ronny ? Een hele operatie voor de Commando’s om zich operationeel 
met wapen en rugzak van +/- 35 kg door de golven een weg te banen naar het strand. Dit alles om ons 
expats in volle veiligheid naar de dijk te brengen. 
Eenmaal verzameld exfiltreerden we onder dekking van de Commando’s naar het vliegveld. 
Nieuwsgierige blikken van het publiek verdrong onze koude en natte ledematen en kleren. 
Aangekomen in loods 5 van het vliegveld van Oostende ontvingen we ons eerste noodrantsoen koffie en 
verse soep. Na onze magen gevoed te hebben werden we in “ Sticks ” verdeeld voor de C-130 vlucht. 
Om 1850h gingen we in volle duisternis aan boord om 10 minuten later met de geur van kerosine in onze 
neus de tarmac van Oostende te verlaten. 
Weliswaar een korte vlucht maar met een veilige touch down te Koksijde.  
Door plotse annuleringen van “ Expats “  dienden er soms snel plaatsen ingenomen te worden tot het 
welslagen van diverse scenario’s. Defensie deed wederom beroep op de “ ancien” Paracommando’s. 
De volgende dag werd ik samen met Willy en Patrick opgeroepen om gegijzeld te worden in de kazerne van 
de Civiele Bescherming te Jabekke. Het was reeds donker toen de mannen van 3 Para Tielen ( daags ervoor 
nog in actie te Maastricht) ons bevrijdden uit de handen van de vijand of “ Plastrons”. 
De nacht konden we in kamers met bedden rustig doorbrengen. Het zou een korte nacht worden daar we al 
om 0545h onze bagage in de wagens dienden te bergen. Om 0600h werden er nog 7 “ Expats “ verwacht 
Wij ( Willy, Patrick en mezelf ) zouden per helikopter ( Agusta ) geëvacueerd en overgebracht worden naar 
de luchthaven van Oostende terwijl de anderen via het kanaal Brugge – Oostende met 12 RHIB’s naar de 
haven van Oostende gebracht zouden worden onder bescherming van de 21 Cie. van 3 Para. 
Helaas zat de meteo niet mee en werd door de ochtendmis de helikoptervlucht afgelast. Jammer, 
maar geen geklaag, we konden mee aan boord. Onder escorte van de Paracommando’s lagen we in dekking 
aan de oever van het kanaal wachtend op de boten. Zwemvesten aan, instijgen en weg waren wij. 
De ochtendmist over het water, wapens in aanslag en een nieuwsgierige stilte gaf mij een “ Flashback”. 
Indrukwekkend was het om met 12 boten op hoge snelheid over het kanaal scheuren. 
Even wachten voor de ophaalbruggen en sluizen en we waren terug aan land in de haven van Oostende. 
Blijkbaar had de vijand het ergens anders druk. Voor ons einde oefening. 
Snel naar huis, even douchen, een snelle hap en terug naar ons ANPCV Oostende clublokaal. Daar zouden 
Luc, Valere en Percy gegijzeld worden. 
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Als Sec wilde ik wel een oogje in het zeil houden over dit gebeuren in ons paracommando lokaal. Als de 
bevrijders van 3 Para, 17 Cie.  eenmaal in actie zouden komen kon het wel eens gebeuren dat er een tafel 
of stoel tegen de vlakte zou gaan bij hun professionele actie. 
Met een fluo vestje aan kon ik duidelijk maken dat ik niet meespeelde en bleef veilig achter de bar. 
De reddingsactie was een voorbeeld van militair vakmanschap. Bravo mannen. Wij waren trots ooit deel te 
mogen zijn van jullie Paracommando eenheden. 
Her en der werden er nog expats functies ingenomen door onze clubmannen en. VROUWEN. 
Er was nog een gijzelingsactie in het “ Bosje “ en op de hoeve “ Buitengoed”, waar wij in september onze 
najaarstrekking hadden gehouden. Sommigen konden wel mee met de helikopter en anderen weer niet. 
Als oudgedienden van het Regiment weten wij dat een voorgeschoteld scenario tijdens zulke oefening ten 
gevolge van bepaalde factoren ( meteo, organisatie of andere ) soms andere wendingen neemt. 
Soms was het niet zoals we verwacht hadden, toch hielden  we de moed en de “ Spirit ” er in . Iets waar de 
andere “ Expats – burgers” soms geen weet mee konden. 
De verplaatsingen in groep  onder dekking van de militairen gaf soms duidelijk het verschil tussen de beide 
“ Expat” groepen. 
Bij deze wil ik alle ANPCV Expats of figuranten en het club- publiek bedanken voor hun inzet en 
aanwezigheid tot het welslagen van Storm Tide 2. Proficiat mannen. 
Helaas waren de plaatsen beperkt tot deelname ( iets wat wij als club niet in handen hadden ). Daarom 
vraag ik begrip aan de thuisblijvers bij deze gemiste kans. Volgende keer beter. 
Natuurlijk heef iedere deelnemer zijn eigen story over zijn deelname. Daarom hebben wij een clublokaal 
waar iedere zondag geluisterd kan worden naar ieders verhaal tijdens deze evacuatie oefening.  
Tevens getuigen de vele foto’s op onze website het enthousiasme tijdens Storm Tide II. 
 
Vervolgens wil ik alle militairen ( Off, Ooff en soldaten ) bedanken voor hun professionele deelname en 
inzet tijdens deze oefening. Vele malen hebben we gesprekken kunnen voeren in een positief “ 
Paracommando” kader.  Eens Paracommando, altijd Paracommando. 
Bedankt mannen . 
 

De Sec   Jan  

	  
	  



 
Deze kalender is een tijdelijke kalender en kan nog wijzigen!!! 
 
 
Januari 
   03  Herdenking slag om Bure (Ardennen) 
   11  Nieuwjaarsreceptie ANPCV Oostende Kust en Hinterland 

   24  Wintertocht ANPCV regionale Gent 
 30-31  Wintertocht Antwerpen (?) 

 
 
Februari  
   21  82nd Airborne Division Mars te La Gleize 
 
 
Maart 
   07  Herdenking Karel Leemans te Mollem 
   14  Dag Beauprez te Oostende 
   20  Algemene Statutaire Vergadering ANPCV te Flawinne 
   27  Sprong te Schaffen – alternatief 18 september 
   28  Last Post te Ieper 

 
 
April 
   ??  Veteranendag te Oostende 
   07  Veteranendag te Brussel (?) 
   18  Vindictive Run Zeebrugge – Oostende 
   ??  Herinneringsmars – Plechtigheid Kigali te Flawinne 
 
Mei 
   02  Herdenking SAS-SOE te Kortrijk (?) 
   07  Eerste Klimdag te Marche-Les-Dames 
   10  V-dag te Oostende (?) 
   16  5de Red Bean Mars + plechtigheid te Oostende (Herdenkingsmars Kolwezi ’78) 

 
 
Juni 
   12  Tweede sprongdag te Schaffen – Alternatief op 2 oktober 
   20  Herdenking Sluizen te Menen (ANPCV Menen) 
 
 
 

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