
NAJAAR OEFENING – Lange Schuur 
 

ANPCV Oostende – Kust en Hinterland 2019 
Vrijdag  27 - Zaterdag 28 - Zondag 29 september 2019  

_____________________________________________________________ 
 
De Paracommando Vriendenkring ANPCV Oostende Kust en Hinterland, verzamelt 
zijn troepen voor de 7°editie van de “ Najaar Oefening “ in Oostende (Polders). 
Een allround kaartleesoefening met overnachtingen op een boerderij. De oefening 
ter land is voor alle leden van de  Paracommando Vriendenkring ANPCV. Dit voor 
deelnemers tussen 18 en 80 jaar. Oud paracommando trucs en weetjes worden 
terug  herontdekt en toegepast tijdens ons veldwerk in de streek. Back to Basic. 
 
LOCATIE BIVAK:  Kinderboerderij “ De Lange Schuur “  
  Stuiverstraat 599 - 8400 Oostende ( naast de sportvelden “ De 
Schorre “ ) Vanaf de ingangspoort bewegwijzering “ ANPCV “ voorzien naar onze 
zaal ( Bivak). Wagen  parkeren op de parking voor de poort/ ingang, er zijn geen 
voertuigen op het domein zelf toegelaten. 
 
PROGRAMMA: 
Vrijdag 27 september:  Installeren op de bivakplaats vanaf 16.30 h  
           19.30 h briefing. 
           Indeling in ploegen van 3 tot 4 personen. 
           20.15 h eerste proef per ploeg op de bivakplaats.  
Zaterdag 28 september : Ontbijt. 
                             Kaartleesoefening ( +/- 14 km) 
     Vertrek en aankomst op de bivakplaats. 
     Kleine opdrachten met een paracommando tintje op, rond en in   
                             de buurt van de bivakplaats. 
                             Avond : BBQ op bivakplaats en prijsuitdeling der ploegen. 
Zondag 29 september : Ontbijt. 
                                   Opruimen bivakplaats. 
          Tegen 10.00 h volledige ontruiming bivakplaats. 
 
OVERNACHTING: 

• De  boerderij ( Kinderboerderij “ De Lange Schuur ) beschikt over een grote 
gerenoveerde ( stal ) zaal die door ons als basis zal gebruikt worden. Deze zaal 
zal als multifunctionele ruimte gebruikt worden ( keuken, bar, slaapplaats, 
klein sanitair ). Ieder brengt zijn veldbed of luchtmatras en slaapzak mee. Er 
mogen geen tenten geplaatst worden op het domein. Er zijn geen douches - 
back to basic aan de wasbak en de waterzak. Er zal geen publiek van de  
kinderboerderij toegelaten worden in onze zaal ( basis ) of ruimtes. 

          
VOEDING en DRANKEN: 
 
Vr. 27 september: Ieder brengt zijn eigen avondmaal mee. Er kan gebruik gemaakt 
                            Worden van de frigo ter plaatse voor het opbergen van voeding.  
                            De organisatie zal een eigen bar voorzien. Een Microgolf oven is   
                            beschikbaar.                                                                                                                                                                 



 
Za. 28 september : Morgenmaal wordt voorzien door de organisatie. 
                             Middagmaal ( soep en brood ) voorzien door de organisatie. 
          Avondmaal  : BBQ . Vlees zelf mee te brengen...!!! 
                             De organisatie zorgt voor BBQ vuur, groenten en sausjes. 
          Speciale sausjes dienen zelf meegebracht te worden.     
                             Deelnemers bakken zelf hun vlees. 
                             Scenario zoals voorgaande jaren. 
 
Zo. 29 september : Ontbijt wordt voorzien door de organisatie. 
 
DEELNEMERSVELD: 
Enkel ANPVC leden met max. van 30 personen. ANPCV leden die er graag bij zouden 
willen zijn doch niet wensen deel te nemen aan de oefening zijn eveneens van 
harte welkom. Zij kunnen zich altijd nuttig maken door een helpende hand te 
geven aan de organisatoren. 
 
PRIJS:  In de prijs is begrepen ( Overnachtingen, 2 x ontbijt, 1 x soep/brood, BBQ    
            groenten en sausen.  
18,- euro voor leden ANPCV Oostende. 
23,- euro voor de overige ANPCV leden van andere regionalen . 
 
Inschrijving is enkel geldig bij ontvangst storting  op rekening nummer  
BE78 0001 4934 0186 of cash aan de SEC. ( ANPCV Oostende ). 
Begunstigde:  ANPCV – Oostende 
                     Dr. L. Colensstraat, 8 - 8400 Oostende 
Mededeling: Najaarsoefening 2018 + naam + ANPCV regionale . 
 

Uiterste datum van inschrijving =  18 september 2019 !! 
 
ALGEMEEN: 
- Kledij ( camouflage of veld kledij met de baret en bottines).  
- Materiaal zoals elke para-cdo meeneemt op survival ( kompas, touwtjes, zakmes,  
  schrijfgerief, zaklamp, kleine verrekijker). Wordt op de man tijdens het veldwerk    
  meegenomen. Dolken of messen mogen niet zichtbaar gedragen worden. 
- Campers mogen niet op het domein geplaatst worden. 
- Open vuren maken is verboden. 
- Sanitaire voorzieningen op de bivakplaats ( wasbak in de toiletten ). 
 
INFO: 
 
BOSTYN JAN secretaris ANPCV Oostende GSM = 0491 25 57 01 
                                             secretaris@paracdo-oostende.be 
 
GEEROLF LUC penningmeester ANPCV Oostende GSM = 0472 22 11 57 
           penning@paracdo-oostende.be 
 
LAMS DANNY voorzitter ANPCV Oostende GSM = 04 99 32 77 21 
             voorzitter@paracdo-oostende.be 
 


